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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9 DE FEBRER DE 2017 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia nou de febrer 
de dos-mil disset, 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 
M Montserrat Inglés Novell 
Eva Zafra Agea 
Joan Morlà i Mensa 
Teresa M. Canela i Armengol. 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
Carles Guillén i Montserrat  
M Goretti Gatell i Anglès 
 
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA: 
Ilé Gomis i Quintero 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre 
del dia. 
 
A1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ. 

 
1.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12 DE GENER 
DE 2017. 
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Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària 
del dia 12 de gener de 2017, el qual ha estat tramés juntament amb la 
convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
La regidora Sra. Montse Inglés manifesta que un cop examina l’acta caldria 
fer-hi les esmenes següents: 
 

- Eliminar el segon i tercer paràgraf de la pàgina núm. 12. 
- Introduir la paraula “mensual” a la pàgina núm. 6 en relació al cost 

per l’ajuntament de seguretat social dels regidors amb dedicació.  
- Eliminar de la pàgina núm. 10 l’expressió “regidora d’hisenda la Sra. 

Inglés” 
 
Debatudes les esmenes proposades són aprovades per unanimitat. 
 
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb la incorporació 
de les esmenes aprovades, amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors Joan Morlà i Mensa, 
Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles 
Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, M Montserrat Inglés Novell, 
Antonio López i López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat. 
 
2. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DEL CANVI DE NOM DEL 

GRUP MUNICIPAL DE CIU A GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 
DEMÒCRATA PDECAT. 

 
Els dos membres de l’actual Grup Municipal de Convergència i Unió han 
presentat en el registre d’entrada en data 26 de gener de 2017, un escrit 
en el que sol·liciten modificar la denominació del Grup Municipal de 
Convergència i Unió a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”. 
 
El regidor Sr. Carles Guillén pren la paraula i manifesta l’agraïment del seu 
Grup Municipal a totes les persones que han format part de les llistes de 
convergència i Unió durant aquest darrers anys de vida de la coalició de 
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Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de 
Catalunya. 
 
Els membres de la corporació es donen per assabentats. 

 

3. PROPOSTA DEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANT DE 
L’AJUNTAMENT A LA TAULA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL DEL 
CENTRE PENITENCIARI MAS D’ENRIC. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“El passat 30 de gener de 2017 es va constituir, a convocatòria del director 
del Centre Penitenciari de Mas d’Enric, la Taula de Participació Social de 
segon nivell del Centre Penitenciari de Mas d’Enric. Escau doncs, nomenar 
el representant municipal a aquest òrgan de participació. 
 
D’acord amb l’article 38 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, correspon al Ple de l’ajuntament la facultat de nomenar 
els representants de la corporació als òrgans col·legiats que correspongui. 
 
Vist que mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 27 de juliol de 2015, 
un cop celebrades les eleccions municipals de 24 de maig i constituïda la 
Corporació municipal en sessió de 13 de juny del mateix, es varen 
nomenar els representants als òrgans col·legiats on l’ajuntament hi té 
representació, designant-se, entre d’altres, la regidora  Teresa Maria 
Canela i Armengol com a representant al Govern Territorial de Salut.  
 
Vist que la referida regidora, d’acord amb el nomenament efectuat 
mitjançant Decret de l’alcaldia número 2016/343, de 5 de juliol, té 
assignades les àrees de Salut, Benestar i Família, escau nomenar aquesta 
regidora per exercir aquesta nova comesa. 
 
Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següents acords: 
 
Primer. Designar com a representant de la Corporació a la Taula de 

Participació Social de segon nivell del Centre Penitenciari de 
Mas d’Enric, la regidora Teresa Maria Canela i Armengol. 
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Segon. Donar trasllat d’aquest acord als interessats en legal forma. 
L’eficàcia del nomenament restarà condicionada a l’acceptació 
per part de la regidora, tot advertint-la que s’entén acceptada 
tàcitament la competència si no es manifesta expressament res 
en contra en el termini de tres dies hàbils des de la seva 
notificació o es fa ús de les facultats abans del referit termini.“ 

 
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 Joan Morlà i Mensa, 
Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles 
Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, M 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’ADHESIÓ A LA CAMPANYA “CASA NOSTRA ÉS 
CASA VOSTRA” DE L’ASSOCIACIÓ PEL REFUGI CASA NOSTRA 
CASA VOSTRA. 

 

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Casa nostra, casa vostra” és una campanya que neix de la confluència de 
voluntat d’un grup de persones que el 9 de maig de 2016 es troben prestant 
serveis als camps de refugiats de la frontera de Grècia amb Macedònia 
fent-hi projectes professionals o de voluntariat. 
 
Per tal de consolidar aquesta iniciativa i comptar amb la participació de 
la societat civil i les entitats, es constitueix l’associació amb el nom 
Associació pel refugi Casa Nostra Casa Vostra, entitat sense ànim de lucre 
que s’inscriu al Registre de la Direcció General de Dret i d'Entitats 
Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya  
amb el número de registre 59586 - J / 1. 
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La seva principal finalitat és desenvolupar la campanya Casa nostra, 
casa vostra, que té com a objectiu fer una crida a les institucions 
catalanes a actuar definitivament davant la situació de l’anomenada 
“crisi migratòria” que viu el Mediterrani perquè Catalunya sigui terra 
d’acollida, garantint la inclusió i el desenvolupament social digne de les 
persones refugiades i migrants, i treballar per eradicar les causes 
d’injustícia, violència estructural, guerra i vulneració dels drets humans en 
origen, que són l’arrel dels moviments forçats de la població. 
 
Així les coses, es redacta el manifest que seguidament es transcriu, el qual 
ja compta amb més de 51.000 suports d’organitzacions, universitats, 
escoles, entitats, empreses culturals i persones físiques: 
 
“Catalunya ha estat sempre terra d’inclusió, però no podem oblidar que en 
molts moments també hem estat rebuts en altres terres. A Catalunya 
convivim amb persones de la resta de l’Estat, persones de totes les 
cultures, de tots els països i de totes les creences. 
 
Més de 290 milions de persones han hagut de desplaçar-se forçosament 
de casa seva per conflictes armats, vulneracions dels drets humans, canvi 
climàtic i pobresa. Des de l’any 2000, i per culpa de les polítiques europees 
de blindatge de les seves fronteres, més de 32.000 persones han perdut 
la vida intentant creuar el Mar Mediterrani, que s’ha convertit en un immens 
cementiri . L’any 2016 ha estat un dels més mortífers. 
 
Els estats membres de la Unió Europea, lluny d’oferir una solució a la 
situació, han restringit encara més el pas de les persones fins a tancar les 
fronteres i Europa s'ha consolidat com una gran fortalesa. N’entren amb 
comptagotes i qui ho aconsegueix ho fa jugant-s’hi la vida i buidant-se les 
butxaques en favor de les xarxes de tràfic de persones. Un cop arriben als 
nostres pobles i ciutats, corren el perill dels CIE l’exclusió i el racisme. 
Aquestes polítiques de la UE incentiven la mortalitat i esborren del mapa 
les vies segures i legals. Per molt que s’apliquin mesures per frenar la 
immigració, les persones continuaran intentant arribar perquè els motius 
que les empenyen a fugir són molt més forts que els murs que es puguin 
trobar pel camí. 
 
El 2015, l’Estat espanyol es va comprometre a rebre 10.772 
persones refugiades en un termini de dos anys. Malgrat les pèssimes 
condicions en què es troben aquestes persones, aquest compromís 

https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-terra-acollida
https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-rebut-terres
https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-milions-persones
https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-conflictes-armats
https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-conflictes-armats
https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-immens-cementiri
https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-immens-cementiri
https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-cie
https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-vies-segures
https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-govern-espanyol
https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-govern-espanyol
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s’està incomplint a hores d’ara. D’aquesta manera, el govern espanyol, 
conjuntament amb altres estats europeus, vulneren sistemàticament 
el Dret internacional així com els compromisos adquirits amb la signatura 
de la Declaració Universal dels Drets Humans o la carta de Drets 
Fonamentals de la Unió Europea (UE), entre d’altres. L’acord entre UE i 
Turquia n’és un exemple flagrant. 
 
Les competències en polítiques d’asil són estatals, però creiem que 
Catalunya i les seves institucions han de donar una resposta més clara i 
contundent davant el desplaçament forçat de persones més gran des de 
la II Guerra Mundial. Catalunya té competències en polítiques d’acollida i 
podria aplicar mesures per millorar-les i enfortir-les des d’ara mateix. 
 
Per tot això, davant la inacció de l’Estat espanyol, fem una CRIDA A LES 
INSTITUCIONS CATALANES A: 
 
Primer.- Actuar definitivament davant d’aquesta situació tal com reclama 
la ciutadania perquè Catalunya sigui terra d’acollida. 
 
Segon.- Garantir la inclusió i el desenvolupament social digne de les 
persones migrades a Catalunya i comprometre’s a aplicar mesures contra 
el racisme, la xenofòbia, la LGTBIfòbia i la violència masclista. 
 
Tercer.- Defensar el dret a la lliure circulació de les persones, tal com 
queda recollit a l’article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans. 
 
Quart.- Treballar per eradicar les causes d'injustícia, violència estructural, 
guerra i vulneració dels drets humans en origen que són l’arrel dels 
moviments forçats o no desitjats de població. I en aquest sentit, fomentar 
la cultura de pau. Demanem que s’assumeixin compromisos immediats. 
 
I animem la ciutadania a organitzar-se, mobilitzar-se i fer sentir la seva veu 
per tal d’aconseguir una conscienciació col·lectiva que afavoreixi el canvi 
d’actitud de les institucions en relació amb l’anomenada “crisi migratòria” 
que actualment viu la Mediterrània.” 
 
Els grups municipals que conformen l’actual equip de govern varen 
promoure i el ple de l’ajuntament, per unanimitat, en sessió de 12 d’abril de 
2016, va aprovar la moció de rebuig al preacord entre la Unió Europea i 
Turquia per fer front a la crisi dels refugiats, palesant la preocupació del 

https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-incomplint-hores
https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-dret-internacional
https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-declaracio-drets-humans
https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-declaracio-drets-humans
https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-carta-drets-fonamentals
https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-carta-drets-fonamentals
https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-acord-ue-turquia
https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-acord-ue-turquia
https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-competencies-politiques-asil
https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-competencies-politica-acollida
https://www.casanostracasavostra.cat/manifest#modal-article-declaracio
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Consistori per la situació dels refugiats, que entre d’altres acords 
demanava al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament 
Europeu a obrir de manera immediata un programa amb dotació 
pressupostaria suficient per tal de crear un pla d'acollida a refugiats a 
l'abast de viles, ciutats i regions europees. 
 
Per aquests motius exposats, es proposa que al plenari: 
 
Primer.  Aprovar l’adhesió de l’ajuntament al manifest de l’Associació pel 

refugi Casa Nostra Casa Vostra nascut per fer front a la situació 
de l’anomenada “crisi migratòria” que viu el Mediterrani i 
perquè Catalunya sigui terra d’acollida. 

 
Segon.  Refermar el posicionament del consistori respecte la política 

d’acollida d’immigrants manifestada amb l’aprovació de la moció 
de rebuig al preacord entre la Unió Europea i Turquia per fer front 
a la crisi dels refugiats. 

 
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a l’Associació pel refugi Casa 

Nostra Casa Vostra.“ 
 
La portaveu del Grup Municipal del PSC Sra. Montserrat Inglés manifesta 
que els membres del seu grup no es van assabentar ni van ser informats 
del fet que es realitzés un acte de recollida de signatures en favor de 
l’acolliment del refugiats. 
 
El Sr. Alcalde li posa de manifest que aquesta companya no la va 
organitzar l’ajuntament sinó que va ser portada terme per una entitat del 
poble. 
 
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 Joan Morlà i Mensa, 
Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles 
Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, M Montserrat Inglés Novell, 
Antonio López i López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Abstencions: cap 
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Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat. 

 

A2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS. 

 

5. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC FENT 
SEVA LA PROPOSTA D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA 
DAVANT LA NECESSITAT DE RENOVAR EL CONTRACTE DE LA 
SOCIETAT AMB LA PAGESIA. 

 
Es dóna compte de la següent moció presentada pel Grup Municipal del 
PSC: 
 
“En el Congrés d'Unió de Pagesos celebrat a principis de 2016, el lema 

escollit va ser La Pagesia, sector clau per al futur del país. Per caminar 

cap a aquest doble objectiu, és necessari renovar el contracte de la 

societat amb la pagesia a tots els nivells, és per això que el darrer 

Consell Nacional d'Unió de Pagesos va aprovar organitzar una marxa 

pagesa que conflueixi en una concentració a Barcelona i també va 

aprovar el següent manifest que es transcriu literalment: 

 
MANIFEST: LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT 
DE LA PAGESIA 

 

Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha 

estat compromesa amb la lluita per l'obtenció de les llibertats 

democràtiques i nacionals de Catalunya. Avui, en l'actual conjuntura de 

canvi polític i social, el sindicat veu la necessitat de renovar el contracte 

de la societat amb el camp, de tal manera que la Catalunya pagesa 

sigui incardinada en el model de país del futur. Per aquest motiu, el 

sindicat agrari majoritari al camp català organitza la primera marxa 

pagesa a Barcelona per la dignitat el 28 de gener. Resumim en sis 

eixos els reptes als qual cal fer front perquè el camp català contribueixi 

adequadament al benestar de la societat catalana. 

 
Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la 
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societat 

 

El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el 

sector agropecuari i forestal és estratègic. No obstant això, en la nova 

configuració política, la ciutadania ho hauria de reconèixer com a un 

dels seus fonaments, i per això, considerem que s'han d'incorporar al 

seu text fonamental les funcions del sector: 

 

a) L'abastament segur d'aliments a la població. 
b) La conservació dels recursos naturals i el manteniment del 

paisatge agrari i rural.  
c) L'ocupació equilibrada del territori. 

 

En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament 

l'esforç i el compromís del sector agropecuari i forestal català sense 

obtenir més contraprestació, cas que n'hi hagi, que la prevista a la 

Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector l'aportació 

a la societat d'un conjunt de béns públics que el mercat no remunera 

o només ho fa parcialment. Aquest esforç es fa per complir les majors 

exigències a la producció de la Unió Europea i que la resta de 

competidors mundials no han de respectar, ja que només han de 

complir la normativa concordant amb les regles de l'Organització 

Mundial del Comerç. 

D'altra banda, el coneixement del rol social de la pagesia ha de servir 

també perquè la ciutadania respecti la convivència amb les activitats 

agrícoles, ramaderes i forestals quan accedeixi i gaudeixi del medi. 

 
Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia 

professional catalana de ser representada institucionalment en 

més de dos terços per Unió de Pagesos 

 

Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 

1994), Unió de Pagesos de Catalunya ha obtingut el suport àmpliament 

majoritari de la pagesia professional catalana, en les darreres eleccions 

(febrer 2016) ha obtingut una representació lleugerament superior als 

dos terços, no obstant això, l'actual Govern i els que l'han precedit han 

desenvolupat polítiques i normes que han sostret i menystingut, en 

major o menor grau, la veu d'Unió de Pagesos, com a representant 

àmpliament majoritària de la pagesia professional a les institucions 
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catalanes. 

 

Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia 

professional catalana es manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics 

del Departament d'Agricultura, Parcs Naturals i altres espais d'interès 

natural, Agència Catalana de l'Aigua, Agència de Residus de 

Catalunya, formació professional contínua i ocupacional, autònoms i, 

també, en òrgans de participació socioeconòmica de determinades 

administracions locals. 

 

Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia 

 

La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes 

constants, del 39 % de l'anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, 

bàsicament per l'evolució de la Política Agrària Comuna, que ha deixat 

de sostenir eficaçment els preus, tenallada per la liberalització deslleial 

en l'accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis 

agroindustrials i comercials que ens porta a suportar en molts sectors 

preus ruïnosos per les nostres produccions. A aquests dos aspectes, 

cal afegir l'encariment desmesurat de determinats costos de producció. 

El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per 

assegurar la justícia i l'equitat en el comerç i la distribució dels 

productes agroalimentaris, garantint els recursos humans i materials 

suficients per dur a terme, de manera coordinada i sinèrgica, una tasca, 

sostinguda en el temps i d'ampli abast, d'inspecció, control i, si escau, 

sanció (competència, comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per 

a assegurar el compliment de les normes que regulen el mercat, la 

competència i el comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a 

presentar al Parlament un paquet legislatiu que permeti la regulació, en 

l'àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, els contractes tipus, les 

agrupacions i organitzacions de productors, així com l'actualització de 

la regulació de les llotges i altres mecanismes que assegurin la 

transparència dels mercats. 

 

Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal 

posar totes les mesures que calen per assegurar l'aplicació immediata 

de tots els mecanismes a l'abast per assegurar la justícia i l'equitat en 

el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris. 
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Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural. 

 

La pagesia catalana ha vist com l'Administració General de l'Estat ha 

disminuït en un 74 % l'aportació que feia al Programa de 

Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya, no obstant això, la Taula 

Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, van 

acordar unes prioritats en programació i execució, que l'actual Govern 

no ha respectat i ha comportat retallades en les inversions en les 

explotacions, mesures d'agroambient i clima i d'agricultura i ramaderia 

ecològiques i compensacions a les Zones amb Limitacions Naturals 

(muntanya i desfavorides). 

 

Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, 

cal revertir la desatenció de l'Estat a la modernització i sostenibilitat del 

sector agropecuari i forestal i, mitjançant una llei, cal deixar fixades les 

prioritats consensuades en programació i execució del PDR de 

Catalunya, així com, la revocació de les retallades i les 

reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho. 

 
Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge. 

 

La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que 

s'incrementen any rere any i provoca importants pèrdues econòmiques 

a les explotacions agràries. No podem esperar més a capgirar aquesta 

situació, el Govern i el Departament d'Agricultura han de destinar els 

recursos humans i econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç 

de la fauna en tots els espais cinegètics, públics i privats, i revertir la 

situació actual. S'han de facilitar, simplificar i habilitar les 

comunicacions electròniques per a les sol·licituds d'actuacions 

excepcionals. 

 

També exigim al Departament d'Agricultura que declari l'emergència 

cinegètica tot l'any a les zones que superen els llindars per a la 

declaració i garanteixi que l'execució de les mesures excepcionals 

s'apliquen de forma eficaç fins a reduir les poblacions de fauna per sota 

dels llindars d'emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha 

d'actuar diligentment, quan queda demostrada la manca d'eficàcia de 
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les actuacions dels titulars dels terrenys cinegètics, per minimitzar els 

danys i gestionar la sobreabundància de l'espècie que els causa. 

 

Respecte als danys de fauna protegida, especialment l'ós i el voltors, 

cal que s'analitzi la capacitat del medi de mantenir-los de forma 

sostenible sense perjudicar al bestiar domèstic i, si s'escau, es 

prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi augmentant 

la població o es redueixi, es reforcin les mesures preventives i en cas 

de danys aquests s'indemnitzin. Cal que es prevegin les accions a 

emprendre davant la possible arribada d'espècies com el llop, les 

poblacions del qual estan creixent a altres zones de la península Ibèrica 

i a l'altra banda dels Pirineus i provoquen importants conflictes amb la 

ramaderia extensiva. 

 

És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la 

fauna salvatge a tot el territori, replantejament que s'haurà de dotar de 

legislació específica de caça i de gestió de la fauna, però, mentre no 

es disposa del nou marc legislatiu cal actuar aprofitant al màxim el marc 

actual. 

 
Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i 
productius 

 

La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria 

d'urbanisme que està aplicant la Generalitat de Catalunya amb 

exigències, en base a criteris i procediments fora de les normes, o no 

autoritzant, amb aquest criteris espuris, construccions i/o instal·lacions 

imprescindibles per a l'activitat agropecuària i forestal. La Generalitat 

també està establint un règim sancionador en matèria de gestió de les 

dejeccions ramaderes i altres fertilitzants que pretén sancionar 

actuacions no intencionades, que no són incompliments d'obligacions 

o d'accions comprovables. 

 

La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris 

protegits i productius, estudis d'impacte agrari que minimitzin els 

impactes de les infraestructures i els corregeixin, l'homogeneïtzació de 

les normatives que regulen el sòl no urbanitzable i l'establiment del Pla 

Sectorial Agrari. També necessita una definició de les noves zones 
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amb limitacions naturals, desenvolupar polítiques específiques per a 

les zones periurbanes i la revisió de l'abusiva i arbitraria designació 

com a Zona d'Especial Protecció Aus (ZEPA) d'espais agraris i dels 

seus plans de gestió. 

 
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament del Catllar aprova: 

 
1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de 
la pagesia. 

 
2.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, 

des del punt de vista logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi 

o amb altres fórmules de caràcter voluntari. 

 
3.- Notificar l'aprovació d'aquesta moció a: 

 

Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, President de la 

Generalitat de Catalunya. 

Plaça de Sant Jaume, 4 

08002 BARCELONA 

 
Sr. Joan Caball Subirana, Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos 
de Catalunya. 
C/ Ulldecona, 21-31 2a planta 
08038 BARCELONA 
 
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 Joan Morlà i Mensa, 
Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles 
Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, M 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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6. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU, 
UNICAT, ERC I IC-V REFERENT A LA TAXA PER L’ÚS PRIVATIU 
O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE 
LES INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS. 

 
Es dóna compte de la següent moció presentada pels Grups Municipals 
de CiU, UNICAT, ERC, IC-V: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Els darrers anys les companyies subministradores de serveis bàsics, i 
particularment les elèctriques, han vist incrementats els seus ingressos 
alhora que la ciutadania ha patit un increment desmesurat de les tarifes. 
Aquesta situació ha posat en risc l’accés de moltes famílies als 
subministraments essencials, accentuant la problemàtica de la pobresa 
energètica. 
 
Per la seva banda, l’Estat espanyol enlloc de vetllar pels interessos dels 
ciutadans ha optat per prioritzar els interessos econòmics de les grans 
corporacions, algunes vegades per acció i altres vegades per omissió. Els 
ajuntaments també hem patit la posició de poder d’aquestes companyies 
que, amb la complicitat de l’Estat, sovint han trobat els mecanismes legals 
per eludir el pagament de taxes municipals. 
 
Un exemple clar és la taxa per l’ús privatiu o aprofitament especial del 
domini públic que han d’abonar les empreses de subministraments per les 
instal·lacions de generació, transport i distribució. La llei d’hisendes locals 
recull a l’article 20.3.k) la possibilitat d’establir una taxa per gravar les 
instal·lacions de transport d’energia elèctrica, aigua i gas que ocupin el sòl, 
subsòl o el vol de vies públiques o d’altres terrenys de domini públic local. 
 
A més, l’article 24  de la Llei d’hisendes locals defineix els mètodes de 
càlcul de la quota tributària ja sigui a través de la valoració de la utilitat de 
mercat derivada de l’ús o aprofitament o bé de l’1,5% dels ingressos bruts 
procedents de la facturació que obtingui l’empresa subministradora al 
terme municipal per l’aprofitament especial del sòl, subsòl o vol de les vies 
públiques municipals. 
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Les companyies afectades per aquestes taxes han presentat nombrosos 
recursos davant els tribunals demanant l’anul·lació de les ordenances 
fiscals que les regulen, argumentant que la quota exigida no estava prou 
fonamentada o bé era desproporcionada.  
 
Atès que mitjançant les ordenances fiscals els municipis poden exigir –
com alguns ja fan des de fa temps- a les empreses explotadores de serveis 
de subministraments que, actuant com a distribuïdores i/o 
comercialitzadores, presten serveis que resulten d’interès general o 
afecten a la generalitat o a una part important del municipi una taxa de l’1,5 
per cent sobre els ingressos bruts generats al municipi.  
 
Atès que les sentències del Tribunal Suprem estableixen que els 
ajuntaments també podran establir una taxa per a les empreses que 
compten amb xarxes que travessen el terme municipal, però que no van 
directament vinculades a la prestació de serveis al municipi. 
 
Atès que segons el que estableix la doctrina del Tribunal Suprem es pot 
determinar com a base imposable el valor de la utilitat que reporta l’ús 
privatiu o aprofitament especial del domini públic, i aquesta utilitat pot 
calcular-se partint del valor cadastral del sòl amb construccions, 
considerant construccions les pròpies línies elèctriques d’alta tensió, així 
com altres elements de la instal·lació. 
 
Atès que l’ajuntament té aprovada i en vigor l’ordenança fiscal relativa a 
l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic fet per aquelles 
empreses explotadores de serveis de subministraments quan presten 
serveis que resulten d’interès general o afecten a la generalitat o una part 
del municipi, exigint una quota de l’1,5 per cent sobre els ingressos bruts 
procedents de la facturació que obtingui l’empresa al municipi. 
 
Per tot l’exposat, els grups municipals d’ERC, UNICAT, CiU i ICV a 
l’Ajuntament del Catllar proposa d’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.  Dur a terme els tràmits necessaris per aprovar l’ordenança fiscal 

relativa a l’ús privatiu o aprofitament del domini públic fet per 
aquelles empreses que, sense prestar directament serveis de 
subministraments bàsics al municipi, compten amb instal·lacions 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

1.2.1.2 2017.002(78) 

16 

de transport d’energia elèctrica, gas, aigua o hidrocarburs que 
transcorren pel terme municipal, aplicant com a base imposable 
el valor de la utilitat derivada de l’aprofitament especial o l’ús 
privatiu del domini públic local, calculat aquest valor a partir dels 
valors cadastrals amb construcció. 

 
Segon.  Destinar els majors ingressos obtinguts per l’aplicació de 

l’ordenança fiscal referida a la part expositiva d’aquest acord a 
finançar accions socials i implementar polítiques per combatre 
situacions de pobresa energètica. 

 
Tercer.  Exigir al govern de l’Estat espanyol que, en cap cas, traslladi el 

major cost suportat per les companyies a les tarifes o peatges 
que paguen els usuaris per serveis essencials com el gas, aigua 
o electricitat. 

 
Quart.  Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de 

Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació 
de Municipis de Catalunya. 

 
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 Joan Morlà i Mensa, 
Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles 
Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, M 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. 
 
7.  DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES 

DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2017/005 AL 2017/077. 
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Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2017/005, de 
data 9 de gener de 2017, al 2017/077, de data 6 de febrer de 2017. 
 
8.  INFORMES DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Des de la Diputació s’ha anunciat que establiran un nou conveni amb la 
Generalitat per al desenvolupament del Pla extraordinari d’assistència 
financera local semblantment al ja formalitzat en passats exercicis.  
 
Aquest Conveni regula les condicions en què la Diputació de Tarragona 
facilita el pagament avançat de l’import d’uns crèdits concrets als ens 
locals que ho sol·licitin.  
 
Els ens locals que s’adhereixin al Pla extraordinari d’assistència financera 
local  cobraran de la Diputació de Tarragona, l’import que ens ha facilitat 
la Generalitat de Catalunya de les obligacions reconegudes que es troben 
pendents de pagament.  
 
A tall d’exemple, l’any passat l’ajuntament va percebre un pagament per 
import de 116.692,93 euros, per compte dels crèdits que teníem de la 
Generalitat pels Fons de Cooperació Local 2013-2014 o PUOSC 2014. 
 
Des del Consell Comarcal i la Diputació de Tarragona està previst dur a 
terme una nova edició del Pla de Foment de l’Ocupació, que com hom 
recordarà consisteix en la cessió temporal, habitualment tres o quatre 
setmanes, d’una brigada formada per quatre peons i un cap, per a la 
realització del projecte de neteja forestal que l’ajuntament hagi presentat. 
 
Així les coses, i atès que la passada convocatòria no es va completar el 
projecte de neteja de zones perimetrals contra incendis de les 
urbanitzacions de ponent, s’ha tornat a presentat el projecte centrant 
l’actuació en  aquells nuclis on no es va actuar. L’únic cost suportat per 
l’ajuntament és el de cessió d’ús dels estris, maquinària i consumibles 
d’aquesta per a la neteja. 
 
Mitjançant acord de la Junta de govern local de data 26 de gener de 2017 
es va atorgat un ajut al Sr. David Miró Moya, en tant que representant del 
seu fill Bruno Miró Rodríguez una subvenció per import de 600 € (sis-cents 
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euros) en virtut d’allò establert a la base cinquena de les bases reguladores 
dels ajuts, per a la pràctica del motocròs i enduro. 
 
Mitjançant acord de la Junta de govern local de data 26 de gener de 2017 
s’ha obert la convocatòria per sol·licitar els ajuts previstos a les bases per 
a l’atorgament d’ajuts destinats a l’adquisició de llibres de text per als 
alumnes d’educació infantil i primària de l’Institut-Escola L’Agulla del 
Catllar pel curs 2016-2017. El termini de presentació de sol·licituds és de 
dos mesos des de la notificació de l’acord a la direcció del centre escolar, 
la qual s’ha realitzat en data 30 de gener de 2017. 
 
Des del passat mes de gener, i atès l’increment d’usuaris, de 30 a 33 pax, 
el servei de transport escolar per als alumnes de l’Institut Escola es presta 
per la concessionària del servei NIKA amb un vehicle de fins a 55 places, 
les dimensions del qual han fet variar la ubicació d’alguna de les parades, 
afegint la de Mas de Panxé i modificant la de l’entrada de Manous II o 
ampliant la zona de reserva d’aparcament de davant de l’escola. 
 
El dia 16 de gener es va realitzar una reunió amb tècnics de l’ACA amb la 
finalitat d’estudiar el nou traçat del col·lector d’aigües residuals que 
actualment discorre per la llera del riu Gaià, amb la finalitat de reemplaçar-
lo per un de nou i així evitar els constants vessaments que es produeixen. 
 
L’ex treballador d’aquest Ajuntament Sr. Antoni Tarrés ha formulat una 
reclamació patrimonial per import de 200.000,00 euros com a 
compensació per les lesions i seqüeles ocasionades en un accident 
laboral, ja que segons diu no se li va facilitar l’equipament adient per les 
tasques a realitzar. 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de 19 de gener de 2017 s’ha 
aprovat la regularització dels triennis d’alguns treballadors en actiu de 
l’ajuntament per adequar les percepcions a la legalitat vigent.  
 
Detall: 

Jordi Altès Martí 180,94 € 

Falco A. Bastos Croccia 
Carvalho 

489,96 € 

Isabel Llaboré Fàbregas 325,44 € 

Encarna Gregorio Rodríguez 906,43 € 

Josepa Martínez Oña 63,29  € 
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Lynne Proctor Burrell 45,66 € 

Meritxell Ferré Saigí 396,75 € 

Jordi Adserà Roig 189,84 € 

Sonia Molina Llauradó 84,08 € 

Xavier Font Rius 139,06 € 

Emília Recasens Collado 31,80 € 

Jordi Solé Blanco 35,12 € 

Ramon Baena Accensi 394,69 € 

 
Mitjançant sengles acords de la Junta de Govern Local del passat 26 de 
gener de 2016 s’han adjudicat els contractes de subministrament de 
bàculs i subministrament de lluminàries i els treballs d’instal·lació i millores 
de l’enllumenat públic del Mèdol segons el detall següent, als efectes de 
regularitzar i adequar l’enllumenat a resultes de l’aplicació de la llei 6/2001, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, 
i, de l’aprovació del Decret 190/2015, i, en concret, la disposició transitòria 
primera d’aquest que estableix una sèrie d’aparells d’il·luminació que es 
consideren obsolets i inadequats. 

EL MÈDOL 66 PUNTS DE LLUM  

  BÀCULS  IVA TOTAL 

BOSIR      9.801,00 €    2.058,21 €    11.859,21 €  

ALFRED       9.784,50 €    2.054,75 €    11.839,25 €  

ENERFIC      9.504,00 €    1.995,84 €    11.499,84 €  

    

  LLUMINÀRIES IVA TOTAL 

BOSIR   17.384,40 €    3.650,72 €    21.035,12 €  

ALFRED    18.381,00 €    3.860,01 €    22.241,01 €  

ENERFIC   17.792,28 €    3.736,38 €    21.528,66 €  

    

  INSTAL·LACIÓ  IVA TOTAL 

BOSIR   13.038,96 €    2.738,18 €    15.777,14 €  

ALFRED    14.229,60 €    2.988,22 €    17.217,82 €  

ENERFIC   13.549,80 €    2.845,46 €    16.395,26 €  
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Aquesta modalitat d’adjudicació conjuga la necessitat d’agilitat en el 
procés i la concurrència competitiva tot propiciant que les PIMES més 
petites i properes participin, d’acord amb els objectius de les directives 
europees 2014/23/UE, 2014/24/UE i el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, 
de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
 
A resultes de l’experiència s’escometrà el canvi de llumeneres en altres 
sectors del municipi amb la mateixa problemàtica, com ara Pinalbert, Coll 
de Tapioles i l’Esplai Tarragoní. 
 
Mitjançant Decret de l’alcaldia 2017/072, de 3 de febrer, s’han adjudicat 
els treballs d’arranjament del ferm del vial d’accés a la urbanització 
Manous, des de la benzinera situada a la carretera T-2031 fins els primers 
habitatges dels carrers Garrofers i l Camí Vell de Mas d’Enric, a l’empresa 
PATRAN COSTA DORADA, SL, per la quantitat de 6.145,88 euros 
(5.079,24 € més 1.066,64 € corresponents al 21% d’IVA) per garantir la 
mobilitat segura dels usuaris i facilitar el pas de l’autobús escolar, entre 
d’altres. 
 
Mitjançant Decret de l’alcaldia 2017/074, de 3 de febrer, s’han adjudicat els 
treballs d’esporga a brocada dels plataners situats al tram de l’Avinguda 
de Catalunya entre els números 2 a 8 a favor de l’empresa Agrotarraco, 
SL per un import de 2.488,73 euros. Els treballs es preveu que s’executin 
durant els dies 20 i 21 de febrer.  
 
Aquesta mesura s’ha adoptat amb caràcter de prova per intentar millorar 
els efectes adversos que sobre la salut de les persones al·lèrgiques 
causen les llavors d’aquests arbres i les molèsties que causen la caiguda 
constant de fulles per culpa de les malures que pateix l’espècie.  
 
També es fa entrega al membres de la corporació d’un exemplar del 
calendari de programació de les sessions ordinàries del ple, tot indicant-
los que també els serà tramès per correu electrònic des de la secretaria. 
 

9.  PRECS I PREGUNTES. 
 
Es dóna resposta a les preguntes no contestades en el Ple anterior: 
 
La regidora Sra. Teresa Maria Canela respon a la pregunta relativa als lots 
de nadal posant de manifest que la seva composició va ser igual per 
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tothom i que els productes que els van composar van ser adquirits tots ells 
en comerços del municipi d’acord amb el següent detall: 
 

PRODUCTE ESTABLIMENT COST 
Cava Coaliment 476,00 
Torrons Mon dolç 503,80 
Secallona Ca la Rita 312,70 
Pinyes La botigueta del Poble 223,42 
Oli Cooperativa El Catllar 527,00 
Caixes Sutracel 101,64 
Cost total  2.144,56 

  
Acte seguit es passa a formular els precs i preguntes corresponents a 
aquesta sessió. 
 
La Sra. Montse Inglés pregunta quin va ser el cost de la publicitat contractada 
amb TAC 12 relativa a la festa major de l’any passat. 
 
El Sr. Alcalde li contesta que va ser una despesa que forma part del forfait 
anual que es va contractar amb aquesta empresa. 
 
La Sr. Montse Inglés sol·licita que en el moment de trametre la convocatòria 
dels plens, s’adjunti el text íntegre dels decrets del qual es dóna compte. 
 
La Sra. Montse Inglés sol·licita que les actes de la Junta de govern local no 
els siguin trameses amb tant de retard. 
 
El Sr. Carlos Álvarez sol·licita que es gravin les sessions plenàries. 
 
El Sr. Alcalde diu que està obert a considerar-ho sempre i quan això no 
comporti que l’acta de la sessió hagi de ser una transcripció literal de la 
gravació. Ara bé considera que pot ser útil per tal d’aclarir alguna intervenció 
en concret. 
 
Intervé el Sr. Antonio López aclarint que: “des del grup municipal del PSC 
consideren que la resposta del Sr. Alcalde en el Ple anterior sobre la 
pregunta realitzada en referència a l’adquisició de mòbils, tablets, etc. 
realitzada pel seu grup, no s’ajusta al preguntat, ja que porta a col·lació 
temes de l’anterior legislatura que ja estan auditats i aprovats, també fa 
referència a coses que no es preguntaren.  
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Sobre aquests puntualitzar que el mòbil Sony que el Sr. Alcalde fa referència 
es va comprar en l’anterior mandat i es comunicà a secretaria del seu 
trencament, com es diu que no es sap on es troba, en aquest Ple fem entrega 
d’ell. 
 
Respecte la tauleta Samsung GalaxyTab 10.1 també es presenta a aquest 
Ple factura a nom d’Antonio López amb data 25 d’abril de 2016. 
 
Pel que respecta a l’altra tauleta que es fa referència en l’escrit, tal i com vam 
dir en el Ple, aquesta se li va adjudicar al cap de la brigada pel seu ús en el 
seu treball. 
 
Pel que respecta a les reparacions varies, dir que aquestes no eren 
controlades per alcaldia, ja que el dia a dia d’aquestes incidències menors 
les portava l’adjunt de secretaria. 
 
Quant al terminal Samsung S6 comprat per ús de l’alcaldia, mai se m’ha 
sol·licitat la devolució, si en canvi del número associat el qual es va realitzar 
immediatament. 
 
En aquest ajuntament mai s’han sol·licitat terminals a cap alcalde o regidor i 
si a partir d’ara ha de ser així, sol·licitem que hi hagi un acord plenari sobre 
el particular. 
 
Per tot l’exposat els números presentats canvien substancialment. 
 
Durant el meu mandat de juny 2015 a juny 2016: 
 Samsung S6 541,56 € 
 Huawei G525 228,69 € 
 Total   770,25 € 
 
Les fundes i la tauleta del cap de la brigada no es tenen en compte perquè 
són per ús general de l’ajuntament. 
 
Comptant que el mòbil Huawei G525 l’està utilitzant un regidor de l’actual 
equip de govern, la quantitat final quedaria per 541,56 €. 
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Havent preguntat en una botiga de telefonia respecte al preu actual del 
Samsung S6 nou aquest seria de 399 € i de segona mà amb un any 
d’antiguitat de 290 €. 
 
Per tot l’exposat pensem des del nostre grup que el relat realitzat pel Sr. a 
alcalde l’únic que pretén és desviar l’atenció del preguntat realment i que 
tindria que comprovar abans de dir res si el discurs preparat per un tercer 
s’ajusta a la realitat.” 
 
Acte seguit fa lliurament del terminal mòbil marca Sony al Sr. alcalde i 
exhibeix la factura corresponent a la tauleta Samsung. 
 
El Sr. Carles Guillén, una vegada revisada la factura aclareix que es tracta 
d’un albarà. 
 
Finalment, el Sr. alcalde diu que revisarà el tema a la llum de tot l’exposat. 
 
I, quan falten dos minuts per les set de la tarda i no havent-hi més assumptes 
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la 
present acta. 

 
    L’Alcalde El Secretari   

 


