AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9 DE MARÇ DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia nou de març 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
Ilé Gomis i Quintero
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
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
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 9 DE FEBRER DE
2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 9 de febrer de 2017, el qual ha estat tramés juntament amb la convocatòria
i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta, amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Ilé Gomis i Quintero,
Joan Morlà i Mensa, Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino
Mingo, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, M Montserrat
Inglés Novell, Antonio López 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
NOMENAMENT
DE
REPRESENTANT
DE
L’AJUNTAMENT A LA COMISSIÓ QUE HA DE SELECCIONAR EL
DIRECTOR O DIRECTORA DEL CENTRE EDUCATIU INSTITUTESCOLA L’AGULLA.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant ofici dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament se’ns
sol·licita es designi, per part de l’ajuntament, el representant municipal a la
Comissió que ha de seleccionar el director o directora del centre educatiu
Institut Escola l’Agulla, d’acord amb la base cinquena de les aprovades
mitjançant la Resolució ENS/2788/2016, de 30 de novembre, de convocatòria
de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres
educatius dependents del Departament d'Ensenyament.
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 M. Goretti Gatell i Anglès com a
representant al Consell Escolar de l’Escola l’Agulla, La qual també fou
designada com a representant de la Corporació al Consell Escolar del Centre
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de Formació d’Adults Pau Casals, ubicat dins el recinte penitenciari de Mas
d’Enric mitjançant acord del Ple de 12 de gener de 2017.
Vist que en coherència amb aquells nomenaments i en tant que regidora de
l’àrea d’Ensenyament i Esports d’acord amb el nomenament efectuat mitjançant
Decret de l’alcaldia número 2016/343, de 5 de juliol, 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 Comissió de
Selecció del director o directora del centre educatiu Institut-Escola
l’Agulla, la regidora M. Goretti Gatell, Anglès.

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, Ilé Gomis i Quintero,
Joan Morlà i Mensa, Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino
Mingo, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, M Montserrat
Inglés Novell, Antonio López López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ DEL
MUNICIPI REFERIDA A 1 DE GENER DE 2017, XIFRADA EN 4.298
HABITANTS (2.216 HOMES I 2.082 DONES).

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
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“El padró municipal d’habitants és el registre administratiu on consten inscrits
els veïns del municipi i les dades que s’hi comprenen constitueixen prova de la
residència en el municipi i del seu domicili habitual.
L’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, estableix que la formació, manteniment, revisió i custòdia del padró
municipal correspon a l’ajuntament de conformitat amb la legislació estatal i que
seran els propis ajuntaments els encarregats de realitzar les actuacions i
operacions necessàries per mantenir actualitzats els padrons de forma que els
continguts d’aquests concordin amb la realitat.
Els articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, disposa
que els ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb
referència a 1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions que s’han dut a
terme durant l’exercici anterior. Aquests resultats numèrics hauran de ser
tramesos a l’Institut Nacional d'Estadística (INE).
Alhora, la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del
Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució
de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració
Local, de 25 d’octubre de 2005, estableix les instruccions tècniques als
ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió
del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2016, que recullen el
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2015.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les
variacions produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’INE en els fitxers
d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per
aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de desembre de 2015,
resultant una xifra de població del padró municipal d’habitants de 4.240, dels
quals 2.189 són homes i 2.051 són dones, xifra que representa una creixement
del 0,07% respecte l’any 2014, que era de 4.237 habitants.
Vist el què disposa l’article 21.1 lletra "s" de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, abans
citada, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
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Primer.- Aprovar els resums numèrics general i d’altes i baixes corresponents a
la rectificació del Padró municipal d’habitants d’aquest ajuntament, referits a la
data 1 de gener de 2016, i que contenen la formalització de les actuacions dutes
a terme durant l’exercici 2015.
Els resums que s’aproven són els següents:
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
CONCEPTE
Població de dret a 1 de gener de 2017

TOTAL HOMES DONES
4.298
2.216
2.082

Segon.- Comunicar a l’Institut Nacional d'Estadística la xifra de població a 1 de
gener de 2017 que resulta d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que
conté tots els registres dels habitants empadronats en aquest municipi a la data
esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005
d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.“
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Ilé Gomis i Quintero,
Joan Morlà i Mensa, Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino
Mingo, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, M Montserrat
Inglés Novell, Antonio López López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
LA QUOTA TRIBUTARIA DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA
DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS,
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BIBLIOTEQUES, MONUMENTS HISTÒRICS O ARTÍSTICS, O ALTRES
CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de l’ordenança fiscal vigent
núm. 14. Ordenança fiscal reguladora de la taxa per visites a museus,
exposicions, biblioteques, monuments històrics o artístics, o altres centres o
llocs anàlegs, d’acord amb l’establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
S’ha elaborat una proposta de modificació d’aquesta ordenança fiscal.
Per tot això, proposo que el Ple de l’Ajuntament acordi:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal vigent
següent:
NÚM. 14. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES
A MUSEUS, EXPOSICIONS, BIBLIOTEQUES, MONUMENTS HISTÒRICS O
ARTÍSTICS, O ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.
Modificar l’article 6 de l’ordenança que quedarà redactat de la següent manera:
Article 6. Quota tributària.
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
BIBLOTECA
Carnet d’usuari
Servei de préstec de llibres
Duplicat de carnet d’usuari

Gratuït
Gratuït
3,00€

VISITES AL CASTELL
Entrada general
Entrada reduïda
Grups d’entre 15 i 25 persones,
per persona
Grups de més de 26 persones,
per persona

4,50€
3,50€
3,00€
2,50€
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ACTES AL CENTRE
CULTURAL
Entrada general

A
determinar
segons actuació

Segon.- Aquest acord provisional i el text de la modificació de l’ordenança fiscal
s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un
període de trenta dies des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició
al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions, s’entendrà definitivament
adoptat l’acord provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text
íntegre de les modificacions de les ordenances, es publicaran al Butlletí Oficial de
la Província, moment en que entraran en vigor.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.”
El Sr. Antonio López en nom del Grup Municipal del PSC, manifesta que el seu
grup hi votarà en contra ja que fa molt poc temps que aquesta ordenança es va
modificar i no consideren justificat un augment de quasi el cent per cent en el
preu de les entrades al Castell, i així mateix no han tingut accés als criteris que
justifiquen els, preus proposats.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Ilé Gomis i Quintero,
Joan Morlà i Mensa, Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino
Mingo, Carles Guillén i Montserrat i M. Goretti Gatell Anglés.
Hi voten en contra els regidors, M Montserrat Inglés Novell, Antonio López
López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
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A2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
5.

MOCIÓ PER A LA DEFENSA DELS INTERESSOS DE LES PERSONES
AFECTADES PER LES CLÀUSULES SÒL, IRPH, DESPESES EN LA
FORMALITZACIÓ
DE
LES
HIPOTEQUES
I
PEL
SEU
ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE
RECLAMACIÓ.

Es dóna compte de la següent moció subscrita pel Grup Municipal del PSC,
Grup Municipal d’UNICAT, Grup Municipal del Partit Demòcrata “PDeCAT”,
Grup Municipal d’ERC i Grup Municipal d’IC-V:
“Hem estat testimonis als darrers anys de pràctiques que podrien ser
qualificades d'abusives per part de les entitats financeres cap a les persones
usuàries dels serveis bancaris: clàusules terra, assegurances de cobertura
hipotecària que sobrecarregaven innecessàriament les quotes de les famílies,
accions preferents, deute subordinat, crèdits hipotecaris en els que el preu
s'havia determinat mitjançant l'índex de referència de préstecs hipotecaris,
comissions bancàries abusives, despeses indegudament cobrades en la
formalització de les hipoteques, entre moltes altres. Les oficines municipals
d'atenció al Consum (OMICs), així com els diferents serveis d'intermediació i
d'atenció de les diferents administracions, han estat testimonis d'aquest fet, fins
al punt de suposar més de la meitat de les consultes ateses en aquestes
oficines darrerament.
Entre 1997 i 2007 es va generalitzar l'aplicació de les anomenades clàusules
sòl i sostre que són "aquelles clàusules imposades per les entitats de crèdit en
els contractes de préstec amb garantia hipotecària a tipus d'interès variable.
Aquestes clàusules tenen la funció econòmica de limitar un escenari de
descens de tipus d'interès ("clàusula sòl") i, paral·lelament, acotar una pujada
de tipus fins a un tipus prefixat per la mateixa entitat ("clàusula sostre'')."
Les clàusules sòl han estat incorporades pels bancs com una condició per a la
concessió de crèdits a tipus variable en una pluralitat de contractes de préstec
amb garantia hipotecària, fet que constitueix un desequilibri en els drets i
obligacions de les parts en perjudici de les persones consumidores, ja que la
"clàusula sòl" es troba configurada de tal manera en la seva redacció que el
client no es beneficia mai de les baixades dels tipus d'interès (segons algunes
estimacions, pot haver-hi entre dos i tres milions de contractes amb aquesta
clàusula).
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El passat 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va fer pública la sentència que
declarava nul·les les clàusules sòl. A partir d'aquest moment, i de manera
progressiva, diverses entitats bancàries han deixat d'aplicar els efectes
d'aquesta clàusula. Des d'aquesta data, existeix el dret reconegut d'iniciar un
procés pel retorn de les quantitats pagades.
Finalment, i malgrat un informe de l'Advocat General del TJUE que aconsellava
la no retroactivitat del retorn dels imports més enllà del 9 de maig de 2013 "per
circumstàncies excepcionals", entre les que es troben "les repercussions
macroeconòmiques sobre el sistema bancari d'un estat membre que ja es
trobava debilitat", el TJUE ha fallat en favor de la retroactivitat des del moment
de la signatura dels crèdits hipotecaris que contenien aquesta tipologia de
clàusules.
És aquesta una molt bona notícia que ha de possibilitar el retorn de les
quantitats pagades en excés i una esmena a la totalitat al marc legal hipotecari
espanyol: cal acabar amb una llei hipotecària injusta que permet situacions
abusives. Però malgrat tot, la via de retorn d'aquestes quantitats no serà fàcil,
essent necessari un bon coneixement dels drets de les persones usuàries de
les entitats bancàries i de la manera de poder exercir-los.
D'altra banda la sentència 705/2015, de 23 de desembre, del Tribunal Suprem
va declarar com a abusives les clàusules que imposen a la persona que
contracta el crèdit totes les despeses de formalització d'hipoteques, quan les
haurien d'assumir les entitats de crèdit en la seva totalitat, perquè són aquestes
les interessades a registrar l'escriptura hipotecària. Des d'aquell moment,
l'Audiència Provincial de Saragossa, un jutjat de Pontevedra, un altre de
Granollers i un d'Oviedo, almenys, han donat la raó als i les clients. Aquesta
circumstància afecta almenys a sis milions d'hipoteques a l'Estat Espanyol i
aplana el camí a tots els consumidors i consumidores que volen recuperar els
diners pagats en excés en la formalització de la seva hipoteca.
En aquest context és més necessari que mai l'assessorament de les oficines
municipals d'atenció al consum, així com, els serveis oferts des d'altres
administracions com els Consells Comarcals, les Diputacions o la Generalitat
de Catalunya a través de l'Agència Catalana de Consum. Es fa imprescindible
la possibilitat d'obtenir un assessorament de primera acollida amb caràcter
objectiu, gratuït i universal, no només per identificar correctament cada
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casuística i indicar-ne les passes a seguir, sinó per assegurar-ne un accés
universal i equitatiu.
Per evitar possibles abusos o males praxis per part d'assessories privades que
puguin trobar en la debilitat de les persones reclamants una oportunitat de lucre,
és imprescindible aquesta primera acollida als serveis municipals. És també
important garantir la defensa jurídica d'aquelles persones i/o col·lectius més
vulnerables que no poden accedir als honoraris previs necessaris per interposar
les seves demandes civils quan les entitats no l'atenguin d'ofici. En els casos
que es tracti de persones afectades per l'impagament del seu crèdit
hipotecari, poden ser assumits per les oficines d'intermediació de deutes en
l'habitatge o les oficines municipals de l'habitatge.
Així mateix reclamem que les entitats financeres paguin tots els diners a les
persones afectades tal i com diu la sentència del TJUE i la del Tribunal
Suprem, i exigim que el Govern central no faci cap maniobra per protegir els
bancs, tal i com malauradament han fet fins ara cada vegada que ha existit un
cas d'abusos en el sistema financer.
L'aprovació del Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de
protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl són insuficients: les
persones afectades han de recuperar tots els seus diners, sense quitances,
amb els interessos que corresponen, en el menor temps possible i d'ofici. En
cap cas les persones consumidores han de pagar les males pràctiques de la
banca ni veure reduïts els seus drets.
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament del Catllar l'adopció dels acords
següents:
Manifestar que hagués estat preferible la tramitació d'un projecte de Llei per
permetre millorar l'articulat en el procés de debat i per establir un mecanisme
general de devolucions automàtiques de les quantitats defraudades, i d'aquesta
manera donar un compliment efiçaç a la Sentència núm. 705/2015 del Tribunal
Suprem, de 23 de desembre de 2015, sobre condicions generals de la
contractació i acció de cessament de clàusules abusives inserides en préstecs
hipotecaris i altres contractes bancaris. Per tant, instem al Govern de l'Estat,
que tot i que existeixen garanties jurídiques en el RD 1/2017 de 20 de gener,
procedeixi al tràmit parlamentari previst per a un projecte de llei, per tal
d'afavorir el debat parlamentari i enriquir el text amb les aportacions fruit del
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diàleg i l'acord amb els grups parlamentaris, les organitzacions dels drets
derivats del consum i les plataformes d'afectats i afectades.
Instar al Govern de l'Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya que es
presentin com a part interessada en el procés i que actuïn en defensa dels
interessos de les nombroses persones afectades per fer complir l'establert a la
sentència del TJUE.
Instar al Govern de l'Estat al desenvolupament d'una legislació que asseguri la
transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta
comunicació a les persones contractants d'aquests productes, acompanyat d'un
règim sancionador quan aquestes incorrin en pràctiques abusives o poc
transparents.
Instar al Govern de l'Estat perquè des del respecte a l'autonomia dels diferents
organismes recomani al Banc d'Espanya, la Comissió Nacional de Mercats i la
Competència, l'inici d'actuacions inspectores i, si s'escau, de sanció
necessàries sobre l'actuació de les entitats financeres en el cas de clàusules
abusives.
Instar al Govern de la Generalitat, mitjançant l'Agència Catalana de Consum,
a canalitzar les demandes contra les entitats financeres i reforçar els serveis
destinats a les persones afectades.
Donar suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades
tant a la denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com
a la defensa i demanda de restitució dels drets de les persones afectades.
Donar suport a les persones afectades a través d'un servei gratuït de primera
acollida per garantir un assessorament objectiu i equitatiu en defensa dels drets
de les persones afectades per les clàusules sòl, i/o per les despeses indegudes
en la formalització de les hipoteques, i/o sobre els crèdits contractes en base a
l'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH); així com per a què orienti
a totes les entitats locals que de forma gratuïta estan atenent persones
afectades per les clàusules sòl.
Instar al Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat a que obrin les
respectives comissions d'investigació per realitzar un estudi que determini
l'impacte de l'aplicació de clàusules il·lícites com les clàusules sòl, en concret, i
d'altres relacionades amb l'activitat de les entitats financeres.
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Traslladar aquests acords a les associacions de defensa dels drets dels
consumidors/es del municipi, a les associacions de veïns i veïnes, a les entitats
bancàries del municipi, al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat, a la
Diputació de Tarragona, a la FMC, i a l'AMC.”
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Ilé Gomis i Quintero,
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 López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat.
6.

MOCIÓ AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES
DONES.

Es dóna compte de la següent moció subscrita pel Grup Municipal del PSC,
Grup Municipal d’UNICAT, Grup Municipal del Partit Demòcrata “PDeCAT”,
Grup Municipal d’ERC i Grup Municipal d’IC-V:
“Les dones i homes socialistes ens sumem a les reivindicacions del 8M per
defensar els drets de les dones i exigir la igualtat d'oportunitats a tots els àmbits.
Celebrem aquesta jornada de reconeixement i reivindicació amb el sabor amarg
de viure un moment d'amenaça internacional històrica cap a les polítiques
feministes, però amb l'esperança de la resposta massiva de dones i homes per
fer-hi front.
La mateixa setmana que Putin va despenalitzar la violència masclista a Rússia,
la misogínia de Trump va començar a donar els seus fruits: un dels primers
decrets ha estat aprovar el restabliment de la "Llei Mordassa Global" on es
prohibeix al govern d'EUA finançar organitzacions internacionals de planificació
familiar i clíniques on es practiquen avortaments, o que promouen la seva
legalització. A més, segons el darrer Eurobaròmetre, un 27% dels europeus
justifiquen l'abús sexual en determinades situacions (si la dona ha begut o
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vesteix de manera suggerent), demostrant quant queda encara per fer per
acabar amb la cultura de la violació també aquí, a la UE, on 1'11% de les
europees de més de 15 anys han estat víctimes de violència sexual.
Les xifres tant estatals com catalanes demostren que la igualtat d'oportunitats
entre dones i homes està lluny de ser real en cap àmbit i que els valors del
neoliberalisme patriarcal s'han fet forts en una part de la nostra societat, i, el
més perillós, ho està fent sota una aparença de neofeminisme basat en la
suposada llibertat d'elecció de les dones per mercantilitzar el seu cos.
Per això, en un moment on són més necessaris que mai els estudis de gènere
i l'activisme pedagògic feminista, denunciem els atacs incessants del govern
del PP als organismes específics i polítiques d'igualtat impulsats en els darrers
anys, amb l'excusa de la crisi, com la supressió de subvencions per a la
formació en igualtat o la retallada, des del 2009, d'un 47,6% del pressupost en
polítiques d'igualtat i lluita contra la violència masclista.
A l'àmbit laboral, la reforma laboral impulsada pel PP i amb suport de l'antiga
CiU, ha afectat tota la ciutadania però molt especialment les dones en
precarietat, temporalitat i l'ocupació a temps parcial. Per primera vegada en 40
anys està caient la població activa femenina, amb la destrucció de 250.000
llocs de treball, una pèrdua d'ocupació que triplica la masculina; específicament,
en el sector públic, la destrucció d'ocupació femenina arriba al 72%. L'atur
femení registrat és del 51,5%. L'Estat espanyol es troba en el 7è. lloc de la UE
amb major bretxa salarial. A menys sou, menys cotització i menys prestació per
desocupació: la bretxa de gènere de la prestació contributiva d'atur és del 19%
i, segons els estudis d'UGT, la bretxa de gènere a les pensions és de 37,95%.
El sostre de vidre perdura: només hi ha un 20% de dones als Consells
d'Administració a les empreses de l'lbex35 i un 17% del conjunt d'empreses a
l'Estat espanyol no tenen cap dona a càrrecs directius
Els governs estatal i català retallen i privatitzen l'Estat de Benestar, i no es
creuen les polítiques de conciliació. Les dones treballen 21 hores setmanals
més que els homes en el treball domèstic. El 82% de les persones cuidadores
principals dels nens i nenes de 0 a 3 anys són les mares, el 7,5% les àvies i
només el 4,8% els pares. El govern català no inverteix en una xarxa pública
d'escoles bressol tal i com ha demostrat en aquests pressupostos, on ha invertit
3 milions d'euros en 200 escoles bressols concertades i 0 € per a les públiques.
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Les dades oficials de violència masclista són esfereïdores: 60 dones van ser
assassinades l'any 2015 a tot l'Estat, 6 d'elles a Catalunya. El 2016 van ser
assassinades 6 dones aquí, 44 a tot l'Estat. l aquest 2017 portem, de moment,
10 víctimes, 1 a Catalunya. l són només la part més visible: 10.016 dones van
ser ateses al telèfon per a víctimes de violència masclista l'any passat, de les
quals el 58,16% convivien amb filles i fills. El 2016 es van denunciar a Catalunya
679 agressions sexuals i 766 abusos sexuals contra dones, sobretot joves. Per
altra banda, 9 dels 10 jutjats que donen menys ordres de protecció són catalans.
l encara estem pendents que el govern del PP confirmi si es tancaran els 29
jutjats de violència sobre la dona a Catalunya proposat pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
Les dones només hem avançat amb governs progressistes, i molt especialment,
governs socialistes amb polítiques amb visió transversal de gènere: Llei
d'Igualtat, Llei Integral contra la violència de gènere, Llei de la Dependència,
Llei d'interrupció voluntària de l'embaràs, plans ocupacionals d'igualtat,... i
també ho fem des de l'oposició, per exemple amb la proposta socialista del
Pacte d'Estat contra la violència de gènere, votada per unanimitat al Congrés.
Reivindiquem tornar a prioritzar les polítiques de gènere amb tot el pes legislatiu
i recursos econòmics retallats en els darrers anys amb l'excusa de la crisi,
especialment centrat en lluitar contra la violència de gènere, la bretxa salarial i
la manca de conciliació.
Per tot això, es proposa al ple de l'ajuntament del catllar l'adopció dels acords
següents:
Instar al govern de l'Estat i al govern de la Generalitat de Catalunya a reposar
els organismes i polítiques específiques d'igualtat desmantellades, recuperant
el pressupost destinat al nivell del 2009, reforçant la prevenció en violència de
gènere, especialment entre joves, i fomentar les noves masculinitats, i derogant
les normatives contràries a les competències municipals en temes d'igualtat
(LRSAL...)
Instar al govern de l'Estat i al govern de la Generalitat de Catalunya a liderar el
Pacte d'Estat contra la violència de gènere amb tots els agents polítics i socials
per garantir recursos, l'acompanyament judicial personalitzat en els Jutjats
Especialitzats per a les dones víctimes i la formació específica acreditada per
als membres de la magistratura especialitzada prèviament a ocupar el càrrec.
A més de garantir el manteniment dels jutjats de violència sobre la dona VIDO.
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Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a promoure un gran pacte català
per garantir que la Generalitat desenvolupi les diverses lleis vigents de lluita
contra la xacra masclista: aplicar els 53 articles vigents de la Llei d'igualtat
catalana (llei 17/2015, 21 de juliol, d'igualtat efectiva entre dones i homes), la
Llei contra la violència masclista (llei 5/2008, 24 d'abril, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista) i la llei d'igualtat estatal (llei 3/2007, de 22 de
març, per la igualtat efectiva de dones i homes); totes aquestes lleis defensen
l'enfortiment del paper dels municipis com a primers garants per sensibilitzar,
detectar i tractar les dones víctimes de violència masclista, i les seves famílies,
donat que són la institució més propera a la ciutadania.
Instar al govern de l'Estat i al govern de la Generalitat de Catalunya a derogar
la Reforma Laboral i aprovar la Llei d'Igualtat Salarial i la Llei d'Usos del Temps.
Instar al ple municipal a adherir-se a la Xarxa de Municipis lliures del tràfic de
dones, nenes i nens destinats a la prostitució, perquè les dones no són
mercaderies i perquè sense clients no hi ha tracta.
Traslladar aquests acords a les associacions del municipi, al Govern de l'Estat,
al Govern de la Generalitat, a la Diputació de Tarragona, a la FMC, i a l'AMC.”
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Ilé Gomis i Quintero,
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 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 SOBRE LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT I LA REFORMA DEL
SOSTRE DE DESPESA ALS MUNICIPIS.
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Es dóna compte de la següent moció subscrita pel Grup Municipal del PSC,
Grup Municipal d’UNICAT, Grup Municipal del Partit Demòcrata “PDeCAT”,
Grup Municipal d’ERC i Grup Municipal d’IC-V:
“Davant la imminent constitució en les properes setmanes de dos grups de
treball a nivell estatal amb la participació de representants municipalistes sobre
la reforma del finançament dels municipis, i en concret, per tractar la modificació
del sostre de despesa i la reinversió del superàvit de les entitats locals, cal que
des del municipalisme reivindiquem que és aquesta una qüestió urgent per a la
viabilitat econòmica del món local i les seves competències. Es una prioritat
defensar que els ajuntaments, tinguin un sostre de despesa que sigui just i
estigui d'acord amb al seu nivell de compliment.
Atès que l'ús del superàvit que el 2016 es va situar entre els 4.000 i els 5.000
milions d'euros, cal comptar amb una llei que faci possible la seva utilització
aquest 2017, per la qual cosa el Govern de l'Estat per mitjà d'una llei específica
o bé de la Llei de Pressupostos, procedeixi a autoritzar la utilització dels
superàvits per part d'Ajuntaments i Diputacions, i que ho puguem fer amb la
generació dels nostres propis romanents, i per tant, sense haver d'augmentar
els ingressos a través d'impostos o altres figures de captació d'ingressos.
Aquest superàvit és fonamental reinvertir-lo en plans d'ocupació, despesa
social, inversions sostenibles, afavorint a la ciutadania, i que en cap cas sigui
utilitzada per altres administracions.
Atès que fins a dia d'avui l'administració local s'han convertit en l'administració
pública més complidora amb els objectius marcats de lluita contra el dèficit: el
deute local ja ha arribat aquest any als objectius del 3% fixats per al 2020, amb
quatre anys d'avançament; el superàvit de les entitats locals, aporta al còmput
total d'Espanya mig punt del PIB i també compleix amb el sostre de despesa i
paga a termini als seus proveïdors.
Atès que la majoria dels ajuntaments són l'única administració amb donar
superàvit, es troben amb una situació de sanejament econòmic, i compleixen
els seus objectius de dèficit, però per contra no poden invertir aquest estalvi.
Atès que ha arribat l'hora que el Govern escolti, i sigui sensible a les
reivindicacions dels ajuntaments, les demandes són justes, raonables i
necessàries per seguir posant les necessitats de la ciutadania per davant de
qualsevol altre, i per tant per poder continuar treballar per fer front a les
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desigualtats socials, el desenvolupament sostenible i l'enfortiment de l'Estat de
Benestar.
Atès que és fonamental acabar d'una vegada amb les retallades competencials
produïdes per la LRSAL i per l'asfíxia financera que el Govern del PP ha imposat
als ajuntaments col·locant un sostre d'acer a les regles de despesa.
Atès que el municipalisme, som l'administració més propera als ciutadans i
ciutadanes, i cal ser-hi més quan encara, un gran nombre dels nostres
ciutadans i ciutadans amb més vulnerabilitat veuen com es cronifica la seva
situació de pobresa, i augmenten les desigualtats entre els nostres barris.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de El Catllar presenta
per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent MOCIÓ
instant al Govern d'Espanya a:
l. Permetre que les entitats locals reinverteixin el seu superàvit en 2017, sense
necessitat de generar nous ingressos pel mateix import, a través d'una
autorització legal per a aquesta reinversió que sorgeixi de la pròrroga
pressupostària dels Pressupostos Generals de l'Estat.
II. Reformar la Llei de Règim Local per reforçar l'autonomia local i garantir un
sistema de finançament estable i proporcional a unes competències ben
definides pels municipis i aquelles que no sent pròpies, previ conveni, puguin
desenvolupar-se sense comprometre l'estabilitat pressupostària amb garanties
de control i transparència de la funció pública.
Donar trasllat d'aquest acord al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat
de Catalunya, a la FMC, a la ACM, i a la FEMP.”
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Ilé Gomis i Quintero,
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 López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat.
8.

MOCIÓ CONTRA LES PRÀCTIQUES ABUSIVES DE LES EMPRESES
DEL SECTOR ELÈCTRIC, LA QUALITAT DE SUBMINISTRAMENT,
PER UNA MILLORA DE LA INVERSIÓ A LA XARXA I PEL
COMPLIMENT DEL PROTOCOL DE POBRESA ENERGÈTICA.

Es dóna compte de la següent moció subscrita pel Grup Municipal del PSC,
Grup Municipal d’UNICAT, Grup Municipal del Partit Demòcrata “PDeCAT”,
Grup Municipal d’ERC i Grup Municipal d’IC-V:
“LES TARIFES ELÈCTRIQUES
La Llei 24/2013, de 26 de desembre, diu que la seva finalitat bàsica és establir
la regulació del sector elèctric garantint el seu subministrament amb els nivells
necessaris
de
qualitat al mínim cost
possible, assegurar la
sostenibilitat econòmica i financera del sistema i permetre un nivell
de competència efectiva
en
el
sector elèctric,
basat
en
els principis de protecció mediambiental d'una societat moderna.
També estableix que "el principi de sostenibilitat econòmica i financera del
sistema elèctric serà un principi rector de les actuacions de les Administracions
Públiques i demés subjectes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei"
Durant els darrers dies, i coincidint amb una baixada generalitzada de les
temperatures, assistim a un fet històric: el preu rècord de l'energia elèctrica al
nostre país. Aquest fet, que ara arriba al seu punt més àlgid, és el resultat d'un
procés en el que intervenen diversos factors.
Així mateix, la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric estableix
que el subministrament d'energia elèctrica és essencial pel funcionament de la
nostra societat. La llei apunta que se l'ha de garantir, amb qualitat i al menor
cost possible.
Les companyies no poden beneficiar-se a costa dels consumidors. Es parla
de guanys milionaris degut a les desmesurades pujades de les tarifes. Des de
l'any 2008 han pujat un 73% i en els últims 6 mesos un 25%.
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Però, per què s'incrementa el preu de la llum quan més la necessitem? Aquesta
pregunta conté alguna paradoxa que no respon a cap lògica econòmica de bon
govern, si no únicament a la concentració d'empreses, a una manipulació del
mercat i a la llei de l'oferta i la demanda, d'un sistema de regulació ineficient i
que té com a conseqüència que siguem el país amb el preu més alt del sector
domèstic.
El preu de l'electricitat al sector domèstic ha augmentat un 24% als darrers sis
anys; la factura de les famílies s'ha disparat en 1.400 milions d'euros anuals,
mentre que el consum ha caigut un 30%, segons dades de l'INE. Aquesta
situació contradiu les afirmacions actuals que fan servir les companyies (més
demanda, més preu) i és resultat de l'actual sistema de regulació del mercat
nacional que té com a conseqüència que siguem el tercer país amb el preu més
alt per al sector domèstic. Tot plegat, un esquinçament per a les
butxaques de les famílies i uns grans beneficis per a les companyies. Les tres
principals companyies (Endesa, lberdrola i Gas Natural-Fenosa), van superar
el 5.000 milions de beneficis el 2015.
La causa dels preus abusius de l'electricitat es deriven del sistema espanyol de
tarifació. En aquest sistema hi ha tres actors: productors, distribuïdors i
comercialitzadors, en mans de les grans corporacions esmentades, amb el
suport secundari del transport a càrrec de Red Eléctrica Española.
A conseqüència d'aquests abusos per les pujades desmesurades que fan les
companyies, la Fiscalia de la Sala Civil del Suprem està investigant "el aumento
de los precios de la luz en defensa de los intereses de los consumidores y en
caso de apreciar irregularidades en la fijación de las tarifas, la fiscalía podría
interponer una demanda contra las compañías eléctricas".
A l'actuació de la Fiscalia hem d'afegir la sol·licitud de l'eurodiputat del grup
socialista Javi López que ha demanat a la CE que investigui aquesta pujada de
preus. L’euro parlamentari ha adreçat una carta a la Comissària europea de la
Competència, Margrethe Vestager, sobre aquesta qüestió. López s'ha
interessat també per la investigació que la Comissió va iniciar al gener de 2007
sobre les tarifes elèctriques al mercat majorista espanyol.
En aquest sistema, hora a hora, les comercialitzadores presenten les seves
comandes perquè les serveixin les productores. Els productors ofereixen un
preu que és l'agregació de tres, en funció de l'origen de l'energia: nuclear,
renovable (eòlica, solar o hidràulica) i finalment centrals de carbó o gas. En
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primer lloc el sistema tira de les instal·lacions que no es poden apagar en
funció de la demanda, després de les renovables i, si és necessari, de
l'electricitat que generen els combustibles fòssils. En aquesta cistella del preu
final les renovables pràcticament no l'afecten, ja que és el preu més baix,
mentre que la més cara -les que cremen gas i derivats del petroli- marca el preu
final.
Tant la Comissió Nacional del Mercat de la Competència com les organitzacions
de consumidors critiquen aquest sistema. Les empreses que exploten centrals
nuclears i hidroelèctriques obtenen grans beneficis perquè tenen amortitzades
completament les seves instal·lacions gràcies a l'arrossegament de preus
marcat per les que cremen combustibles fòssils.
l això pel que fa al preu de la energia consumida; ara bé, no hem d'oblidar que
el consum directe no representa ni el 30% de la factura. Tenim, per exemple, el
gravamen del peatge d'accés, el de la potència contractada, ajuts al carbó i
renovables, la moratòria nuclear o el cost de compensar les comunitats insulars
i un IVA del 21%. Tot això ho marca el govern.
La promoció i dinamització de la producció i ús de les energies renovables ha
estat absolutament oblidada i maltractada per l'actual govern central. Una nova
legislació sobre l'ús d'aquest tipus d'energia contribuiria, sens dubte, a baixar el
preu final a les famílies, si reduïm la part que fa referència a la crema de
combustibles fòssils.
Es fa del tot necessari poder accedir a energies renovables i autoconsum,
malgrat que la legislació que el Govern ha promulgat va clarament en contra
d'aquesta estratègia. Aquesta normativa no contribueix a pal·liar la pobresa
energètica ni a la lluita contra el canvi climàtic
Per això cal fomentar les energies renovables, cal solucionar la pobresa
energètica, millorar el confort de les famílies, la seva situació econòmica i també
la lluita contra el canvi climàtic perquè en qualsevol cas és necessari baixar el
consum energètic i les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
LA POBRESA ENERGÈTICA
La Unió Europea a través de les seves normes, obliga a garantir
els subministraments bàsics a les persones vulnerables, prohibint els talls
d'energia. Fins ara, les grans companyies no han fet cas a la normativa europea
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o nacional ni als acords sobre pobresa energètica aprovats pel Parlament de
Catalunya. Malauradament hem hagut de lamentar la mort d'una persona gran
a Reus perquè la situació arribés a un punt d'inflexió.
Quan es parla de pobresa energètica estem parlant d'una conseqüència més
de la greu crisi social i econòmica en què estem immersos. A Catalunya,
masses persones estan en el llindar de la pobresa i no poden mantenir la seva
llar a una temperatura adequada ni pagar les factures de llum i gas. L'any 2015,
un 19,6% dels i les catalanes manifestaven tenir dificultats per pagar les
despeses de l'habitatge on residia i el 10,9% de les llars catalanes declaraven
no poder mantenir l'habitatge a una temperatura adequada, més del doble
respecte al 2008.
No podem obviar que les causes de la pobresa energètica també van més enllà
de la crisi econòmica, esdevenint un fenomen estructural que respon
principalment a l'increment dels preus dels subministraments bàsics.
El passat 19 de gener es va presentar un text de conveni entre la Generalitat i
les companyies amb l'objectiu de concertar mesures de suport a unitats
familiars en situació de pobresa energètica. Aquest conveni ha estat
consensuat entre la Generalitat, les Diputacions, l'AMB, la FMC i l'AMC. És el
torn ara de la Generalitat, que haurà de signar amb les companyies aquest
compromís que assumeixin el 50% de les despeses generades per aquest tipus
de pobresa, percentatge que segurament és insuficient. L'objectiu és evitar els
talls de subministrament i un repartiment del cost entre totes les parts
implicades.
El protocol estableix que les companyies subministradores hauran d'informar
dels drets que tenen les famílies en tots els avisos per manca de pagament.
Abans
d'interrompre
qualsevol
subministrament,
les
empreses
subministradores hauran de sol·licitar als serveis socials un informe que acrediti
si la persona es troba en situació de "risc d'exclusió residencial".
El procediment estableix que l'Ajuntament haurà d'enviar un informe a
l'empresa en un termini de 15 dies. En cas de no enviar-lo, s'entendrà que la
persona o la família es troben en una situació de risc d'exclusió residencial.
També haurem d'informar a aquestes famílies dels ajuts de què disposen. Un
cop s'hagi fet aquest procediment, les empreses subministradores hauran de
mantenir el subministrament mentre duri aquesta situació de risc.
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LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT: VOLEM INVERSIONS!
També exigim una auditoria per saber el valor real de la producció elèctrica i
reclamar els nostres drets.
La ciutadania i les administracions no ens podem quedar de braços creuats
davant els talls intermitents de les companyies, que en els últims anys es
produeixen massa sovint. No admetrem com a excusa un suposat mal ús de
l'energia per part del consumidor per justificar els continus talls en el
subministrament. Cal requerir un pla d'inversions per al sanejament i millora de
la xarxa elèctrica a la nostra ciutat. És necessària una modernització i reforç de
les instal·lacions.
També cal reclamar un pla d'inversions per a la retirada de pals que fan de les
voreres de la nostra ciutat un veritable problema, doncs no permeten transitar
amb llibertat pes carrers de la ciutat i incompleixen clarament la legislació en
accessibilitat. Fa mes de 10 anys que les companyies no inverteixen en la
retirada d'aquests pals que ocupen la via pública de manera indiscriminada.
Per tot l'exposat proposem en aquest Ple municipal els següents ACORDS:
Instar a les companyies subministradores a que signin de manera immediata el
conveni elaborat per les institucions locals i la Generalitat per evitar els talls de
subministrament i l'assumpció per part de les companyies del 50% dels costos
derivats.
Instar a les companyies elèctriques al sanejament i modernització de les
instal·lacions elèctriques a la nostra ciutat, contribuint així a la millora de la
qualitat del servei.
Instar a les companyies elèctriques a què realitzin un pla d'inversions per a la
retirada de pals que existeixen en molts carrers de la nostra ciutat, que las fan
intransitables i que no compleixen amb la llei d'accessibilitat.
Introduir clàusules en els plecs dels contractes de subministrament municipal
perquè es tingui en compte l'energia renovable, així com, els tipus de taxes i
impostos per l'ús del domini públic que fan les companyies.
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Enviar aquesta moció al Síndic de Greuges, a les Organitzacions de Consum
de Catalunya, Associacions de Veïnat, Sindicats i Companyies
subministradores que operen al Catllar i a les entitats socials de la ciutat.”
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Ilé Gomis i Quintero,
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 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. 2017/078 AL 2017/136.

Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2017/078, de data
6 de febrer de 2017, al 2017/136, de data 6 de març de 2017.
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats.
10. INFORMES DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
-

La Generalitat de Catalunya ha aprovat els ajuts per al tractament de la
vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la llei 5/2003,
de 22 d’abril, per l’any 2017. Al nostre municipi li han estat atorgats ajuts
per un total de vint-i-tres actuacions per un total de 23.822,19 €.

-

S’ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona una assistència tècnica per tal
que realitzin el control sanitari de l’aigua de la piscina durant la
temporada de bany.
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És obligatori fer dos controls analítics, essent el segon a càrrec de
l’ajuntament.
En data d’avui ens ha estat confirmada l’adjudicació del servei.
-

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 23 de febrer l'ajuntament s’ha
adherit al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Tarragona, publicat a la Seu electrònica de la Diputació de
Tarragona, amb què s'estableix el Pla extraordinari d'assistència
financera local 2017.
D'acord amb el que es preveu en l'esmentat Conveni, es sol·licita a la
Diputació de Tarragona el pagament per import de 95.113,95 euros, per
compte dels crèdits que l'entitat té respecte de la Generalitat de
Catalunya que es detallen tot seguit:
Text de posició
FCLC 2014 ajuntaments anualitat
2015 2013 ajuntaments anualitat
FCLC
2015 2013 municipis darrer
FCLC
pagament

-

Import
67.855,89
12.114,68
15.143,38

La Diputació de Tarragona ha aprovat la convocatòria del Pla d’acció
municipal (PAM) 2017 amb una dotació total de trenta-dos milions d’euros,
dels quals vint-i-cinc es destinen a actuacions d’inversió i set a finançar
despesa corrent. En la mateixa resolució s’acorda la distribució de la
dotació econòmica en la que s’assignen al nostre municipi la quantitat de
dos-cents vint mil set-cents seixanta-vuit euros (220.768,00 €). Hi
concorrerem tant per a les actuacions d’inversió com per a la despesa
corrent.
En la Junta de Govern d’avui, prèvia al Ple, s’han aprovar els projectes a
incloure, a saber:
Projecte bàsic i d’execució de reforma parcial de la Casa de la Vila,
redactat per l’arquitecte, Sr. Jonathan López Skoog. Projecte (PEM):
103.328,82 €.
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Proposta d’aprovació del projecte d’execució de vorera al Camí de
Tarragona i carretera T-203, redactat per l’arquitecte, Sr. Jonathan
López Skoog. Projecte (PEM): 133.644,53 €.
-

Mitjançant acord de la Junta de Govern de 23 de febrer s’han atorgat els
ajuts del fons social del personal funcionari i laboral fix de l’ajuntament,
segons el detall següent:
Treballador
Joan T. Vàzquez i Orellana
Ana Recasens Recasens
Núria Gavaldà i Salort
Sandra Real Núñez
Berta Jarque i Voltas
Francesc Iborra Martínez
TOTAL

Import concedit
107,80 €
360,00 €
1.335,49 €
1.633,28 €
360,00 €
1.032,56 €
4.829,13 €

I, al mateix temps es proposa denegar els ajuts sol·licitats als
treballadors: Encarna Gregorio, Olga Urgel, Laurentiu P. Nita, Sergi
Alujas i Ramon Tomàs, pel fet de no ser-li d’aplicació el fons social.
-

En aquesta mateixa sessió de la Junta de Govern s’ha atorgat una
subvenció al Grup de teatre L’ENRAMADA, per un import de tres mil
euros (3.000,00 €) per tal de fer front a les despeses que els ha de
generar la celebració del seu 25è. aniversari.

-

Mitjançant acords de la Junta de Govern de 2 de març de 2016 es van
concedir els ajuts que seguidament es relacionen a diverses entitats del
municipi o estretament vinculades:
Ajut per import de 2.746,79 € a la Comunitat de Propietaris de la
Urbanització Sant Roc pel finançament del cost de l’enllumenat públic
de l’exercici de 2016.
Ajut per import de 450,00 € a la urbanització Pinalbert per a la neteja de
les zones verdes i entorn a la urbanització.
Aportació de 100 € a la Fundació Esclerosi Múltiple.
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-

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, mitjançant acord de la Junta de Govern de 16
de febrer de 2017 s’han realitzat una interpretació de les bases en el
sentit que degut al fet que el CEIP l’agulla ha estat substituït per l’Institut
Escola l’Agulla, els ensenyament reglats a que fa referència la base
primera de les reguladores dels ajuts, han de ser els que imparteix
l’Institut Escola i per tant s’han d’incloure també els estudis de secundaria
com a possibles beneficiaris dels ajuts convocats per l’adquisició de
llibres de text. En conseqüència, doncs, s’ha ampliat la convocatòria a
aquests nous potencials beneficiaris.

-

Des del dia 1 de març d’enguany s’ha posat en funcionament els
col·lectors i l’EDAR.

-

En data 13 de febrer de 2017 BASE ens ha comunicant la revocació del
conveni de delegació de recaptació de subministrament d'aigua potable.

-

Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 de febrer de 2017 es
va adjudicar directament l’execució dels treballs de construcció d’un mur
de formigó a l’empresa CASANOVA BERTRAN SL, per la quantitat de
13.622,18 euros (11.258,00 € més 2.364,18 € corresponents al 21%
d’IVA), doncs el desembre passat, després d’unes fortes pluges, va caure un
altre tram del marge de pedra de gran altura, construït al límit occidental de la
finca sobre la que hi ha l’ermita de Sant Ramon, element que es trobava força
deteriorat quan es van executar les obres de rehabilitació de l’ermita. El tram
afectat a reconstruir és d’uns 5 m de longitud.

-

Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 9 de febrer de 2017 es
va adjudicar l’execució dels treballs de reforma d’una sala amb ús actual
polivalent per adequar-la com a ampliació del centre d’assistència
primària que passarà a disposar de dues sales d’infermeria i dues sales
de consulta mèdica i dos despatxos destinats a cobrir les funcions
d’assistència social. L’empresa adjudicatària és CASANOVA BERTRAN
SL, i el preu del contracte és de 11.697,20 euros (9.667,11 € més
2.030,09 € corresponents al 21% d’IVA).

-

També s’ha adjudicat el servei de monitoratge del parc de salut a
l’empresa NATURFIT TRAINING TEAM, per la quantitat de 240,00 euros
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al mes, pel període comprès entre l’1 de febrer i el 30 de juny de 2017
amb la intenció de promoure l’activitat física de la població adulta del
municipi, i amb especial atenció a les necessitats de la gent gran.
-

Mitjançant acord de la Junta de Govern del passat 2 de març es va
aprovar l’horari d’estiu del personal de les oficines municipals d’acord
amb la negociació efectuada amb els representants sindicals del personal
laboral i funcionari, segons el qual l’horari laboral serà del 19 de juny al
22 de setembre de dilluns a divendres de 08.00 a 15.00 h, excepte els
dijous que l’horari serà de 08.00 a 14.30 h i de 16 a 19 hores i que al mes
d’agost no s’obrirà a la tarda.

11. PRECS I PREGUNTES.
Es passa a formular els precs i preguntes corresponents a aquesta sessió.
El Sr. Antonio López sol·licita còpia del contracte amb la empresa de monitoratge
de la gimnàstica per la gent gran, i pregunta quin cost té per a l’ajuntament, quants
usuaris hi han, quants són necessaris per a que sigui viable aquest contracte;
també vol saber perquè aquest contracte es va adjudicar en la Junta de govern
local del dia 16 de febrer i l’empresa porta prestant el seus serveis des del dia 1
de febrer.
La regidora Sra. Teresa Maria Canela li posa de manifest que actualment hi ha
entre 10 i 12 usuaris que paguen 8 euros al mes; el cost mensual per l’ajuntament
és de 240 euros, corresponents al cost del monitor de dues hores a la setmana.
El Sr. Antonio López sol·licita còpia del conveni signat per l’ajuntament amb el
club Esportiu Catllar.
El Sr. Antonio López sol·licita còpia per escrit dels comptes de la festa major
d’estiu, d’hivern, nadal i carnaval, desglossades per conceptes.
El Sr. Antonio López sol·licita un certificat de l’empresa subministradora dels
caramels de la cavalcada de reis i carnaval, conforme aquests complien amb la
normativa per el consum per celíacs e intolerants a la lactosa, tal i com va afirmar
el regidor de festes en un plenari, a la pregunta de la portaveu del PSC.
El Sr. Antonio López manifesta que a l’acta de la Junta de Govern del dia 9 de
febrer d’enguany, en el punt tres, es fa referència a un mur de pedra que està
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deteriorat i s’ha de reparar, textualment diu “que es trobava força deteriorat quan
es van executar les obres de rehabilitació de l’ermita”, i vol deixar palès que
aquesta afirmació no es correspon amb la realitat, la part que els serveis tècnics
d’aquest ajuntament van determinar que es trobaven en mal estat ja es van
reparar, la resta del mur, en opinió dels esmentats serveis tècnics i del propietari
de la finca inferior, es trobaven en bon estat de conservació i no necessitaven cap
intervenció.
El Sr. Antonio López vol posar de manifest que a l’acta de la Junta de govern local
del dia 16 de febrer d’enguany, al punt 4, segon paràgraf, es dona a entendre que
recentment s’ha instal·lat un parc de salut, quant fa dos anys que es va instal·lar
amb una subvenció de la Diputació.
El Sr. Antonio López sol·licita l’informe de visites al Castell del Catllar, així com
dels ingressos per entrades dels anys 2014, 2015 i 2016 .
El Sr. Antonio López posa de manifest que en el decret 2017/136, per al qual es
convoca a aquest plenari, en el primer punt hi ha una errada en la data de la
celebració del plenari en segona convocatòria.
El Sr. Antonio López exposa que fa tres o quatre plens van preguntar sobre la
inactivitat de l’APP, se’ns van contestar que s’estava a l’espera d’una reunió amb
els gestors. S’ha realitzat aquesta reunió?, si és així, com s’ha quedat?.
El regidor Carles Guillen li contesta confirmant-li la realització d’aquesta reunió i
es va decidir que a partir d’ara l’ajuntament pagaria un abonament mensual per
manteniment de 50 euros i que els programadors crearien un gestor d’actes, per
un import de 750 euros, que permeti a l’ajuntament l’actualització de la informació
de l’APP.
El Sr. Antonio López exposa que l’any passat es va signar un conveni amb la
central de compres de la ACM per el subministrament de electricitat i pregunta,
com és que encara hi ha comptadors amb la empresa Audax i amb una nova
denominada Zeltria?
El Secretari Sr. Reina li explica que la factura de Zeltria correspon a un
subministre d’enllumenat públic del sector de Mas de Pallarès que abonava la
junta de veïns i que corresponia pagar-la a l’ajuntament. Un cop abonat aquesta
primera factura a Zeltria a nom de l’ajuntament s’ha procedit al canvi de
comercialitzadora.
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El Sr. Antonio López pregunta que com és que, havent acabat les obres
d’impermeabilització de la font del centre cultural, encara no funciona?.
El Sr. Alcalde li contesta que el material emprat en la impermeabilització necessita
de diversos dies d’assecatge abans de la posada en funcionament de la font.
El Sr. Antonio López manifesta voler saber el motiu pel qual s’ha superat el màxim
de fotocopies contractades amb el rentig de la fotocopiadora i que ha suposat un
gasto extra de 336’22 €.
El Sr. Antonio López pregunta el motiu de la despesa que va ocasionar la factura
del dia 17 de desembre 2016 del bar Deportivo per import de 52’65 €
El Sr. Antonio López pregunta el destí d’uns bolquers i tovalloletes adquirits a la
Cooperativa del municipi per import de 110’61 €.
El Secretari Sr. Reina li explica que és la liquidació d’una subvenció del Consell
Comarcal concedida per atendre famílies amb risc de pobresa i exclusió social.
Parlat amb el Consell Comarcal si procedia a la devolució de l’import sobrant de
la subvenció es va convenir que l’ajuntament els gastés en material per nadons i
en fes entrega a una família necessitada.
El Sr. Antonio López també pregunta pels productes que es van comprar i per on,
en relació a la factura per valor de 52’50 € de L’Agulla Dolça.
El Sr. Antonio López pregunta qui és el beneficiari del curs realitzat en la acadèmia
Netpol.
El Sr. Antonio López posa de manifest que segons el decret 2017/74, la poda dels
plataners de l’avinguda Catalunya, tant sols s’havia de fer a tall de prova entre els
números 2 al 8 d’aquesta avinguda, i pregunta com és que s’ha realitzat la poda
de tota l’avinguda sense haver sol·licitat un altre pressupost.?
El Sr. Alcalde li contesta que es va fer el tram adjudicat inicialment, en un temps
inferior al que s’havia contractat, i així mateix els veïns a la vista del bons treballs
realitzat van sol·licitar que es fes la resta de l’arbrat. Aquests fets units a la
disponibilitat de l’empresa i que ja tenia desplaçats els mitjans tècnics, i per evitar
el cost d’haver-los de retirar i tornar a portar, se’ls va encarregar la poda de la
resta d’arbres de l’avinguda.
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I, quan passen vuit 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
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