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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9 DE NOVEMBRE D E 2017 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia nou 
de novembre de dos-mil disset, sota la Presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa, 
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 Morlà i Mensa 
 
REGIDORS/ES: 
Antonio López López 
Carlos Álvarez Molina 
M Montserrat Inglés Novell 
Joan Díaz i Rull 
Ilé Gomis i Quintero 
Eva Zafra Agea 
Teresa Maria Canela i Armengol 
Carles Guillén i Montserrat  
M Goretti Gatell i Anglès 
Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a desenvolupar l’ordre del dia. 
 
A1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ. 

 
1.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTE S 

CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA D’11 D’OCTUBRE DE 
2017, A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 25 D’O CTUBRE 
DE 2017 I A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 31 D’OCTUBR E DE 
2017. 

  
Es dóna compte de l’esborrany de les actes corresponents a la sessió ordinària 
d’11 d’octubre de 2017, a la sessió extraordinària i urgent de 25 d’octubre de 
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2017 i a la sessió extraordinària de 31 d’octubre de 2017, les quals han estat 
trameses juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
 
Acte seguit es sotmeten a votació els esborranys de les actes, amb el següent 
resultat: 
 
Respecte dels esborranys de les sessions d’11 i 31 d’octubre, hi voten a favor 
l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, 
Teresa Maria Canela i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell 
Anglés, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Antonio López López, M Montserrat 
Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Abstencions: cap.  
 
Vots en contra: cap 
 
Respecte de l’esborrany de la sessió de 25 d’octubre, hi voten a favor l’alcalde 
Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Teresa 
Maria Canela i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, 
Marcelo Javier Tarantino Mingo i Antonio López López. 
 
S’hi abstén els regidors M Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva 
Zafra Agea.  
 
Vots en contra: cap 
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DELS 

REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ ALS ÒRGANS 
COL·LEGIATS, QUE SIGUIN COMPETÈNCIA DEL PLE. 

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

Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de 27 de juliol de 2015 es designaren 
els representants de la corporació als òrgans col·legiats una vegada 
celebrades les eleccions locals i constituïda la nova corporació en data 13 de 
juny de 2015. 
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Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 11 de juny de 2016 es va 
aprovar la moció de censura plantejada contra l’aleshores alcalde, essent 
escaient adaptar a la nova situació política la presència de representants 
municipal en aquelles entitats i organismes en que sigui preceptiva. 
 
A resultes d’aquesta i entre d’altres qüestions, mitjançant acord del Ple de la 
corporació de data 12 de juliol de 2016 es va designar com a representants de 
la corporació al Patronat de la Fundació Castell del Catllar el regidor de 
patrimoni Sr. Joan Morlà i Mensa i el regidor Sr. Antonio López López, d’acord 
amb els estatuts de l’entitat. 
 
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 31 d’octubre de 2017 s’ha 
nomenat com alcalde el Sr. Joan Morlà i Mensa. 
 

Consegüentment, cal efectuar el nomenament del nou representant de la 
corporació al Patronat de la Fundació Castell del Catllar, essent competència 
del Ple realitzar-ho.  
 

2. FONAMENTS DE DRET 
 

De conformitat 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, el Ple de l’ajuntament ha de nomenar el representants de la 
corporació en els òrgans col·legiats que correspongui. 
  
3. PROPOSTA AL PLE 
 

En conseqüència, proposo que el Ple acordi: 
 

Primer.  Designar com a representant de la Corporació al Patronat de la 
Fundació Castell del Catllar el regidor de patrimoni i Segon Tinent 
d’Alcalde Sr. Joan Díaz i Rull, mantenint la designació de l’altre 
regidor. 

 

Segon.  Donar trasllat d’aquest acord als interessats en legal forma. L’eficàcia 
del nomenament restarà condicionada a l’acceptació per part dels 
regidors. Si en el termini de tres dies hàbils comptats des de la 
notificació de la resolució no es fa manifestació expressa en contra, 
s’entendrà acceptada.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat: 
 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 
 
 

4 
1.2.1.2 2017.014(669) 

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, Ilé 
Gomis i Quintero, Teresa Maria Canela i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, 
M. Goretti Gatell Anglés, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 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 s’aprova per unanimitat. 
 
3. PROPOSTA D’INFORME FAVORABLE PER AL RECONEIXEMENT DE 

COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI D’ACTIVITATS 
PROFESSIONALS, LABORALS, MERCANTILS O INDUSTRIALS D EL 
FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT SR. XAVIER ROCH I ADSERÀ .  

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Mitjançant escrit de 20 de setembre de 2017 (RE núm. 3177) el Sr. Xavier Roch 
i Adserà, funcionari, vigilant municipal, va sol·licitar autorització de la corporació 
per exercir una activitat privada i per compte aliè al Club de Futbol La Pobla de 
Mafumet.  
 
Sol·licitats els aclariments escaients, en data 3 de novembre de 2017, el Sr. 
Roch manifesta que les funcions a desinvoldre són les pròpies de la figura del 
delegat de camp: tasques se suport operatiu per al normal funcionament del 
primer equip els dies de partit. 
 
L’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de les 
administracions públiques requerirà, ex article 14 de la Llei 53/1984, el previ 
reconeixement de compatibilitat, la competència del qual correspon al ple de la 
corporació (STS de 13 de novembre de 2001; article 50.9 del ROF i l’article 22.2 
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre) previ informe, si s’escau, dels directors 
dels organismes, ens i empreses públiques. 
 
El reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball i 
l’horari de l’interessat, i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi 
de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball.  
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A més, l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte 
compliment de la jornada i de l’horari en els llocs de caràcter públic. 
 
En cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada 
pot superar la jornada ordinària de l’administració incrementada en un 50%. 
 
El personal al servei de les administracions públiques no pot invocar o fer ús de 
la seva condició pública per a l’exercici d’activitats mercantils, industrials o 
professionals. 
 
La compatibilitat és un acte reglat i revisable, sempre que no concorrin els casos 
de prohibició i es compleixi l’establert a la Llei reguladora. 
 
Vistos els articles 22.2 lletres h i q) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local. 
 
En conseqüència, proposo que el ple de l’ajuntament acordi: 
 
Primer. Atorgar el reconeixement de compatibilitat per a l’exercici d’activitats 

professionals al Sr. Xavier Roch i Adserà, funcionari, vigilant 
municipal, per a l’exercici de l’activitat privada i per compte d’altri al 
Club de Futbol la Pobla de Mafumet, d’acord amb allò sol·licitat. 

 
Segon. Notificar aquest acord als interessat en legal forma amb l’advertiment 

exprés que qualsevol modificació en les activitats prestades en règim 
de compatibilitat haurà de ser immediatament comunicat a aquest 
ajuntament.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, Ilé 
Gomis i Quintero, Teresa Maria Canela i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, 
M. Goretti Gatell Anglés, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 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 s’aprova per unanimitat. 
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4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DEL 
NOMENCLÀTOR DE VIES MUNICIPALS. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“L’any 2006 l’ajuntament va aprovar el nomenclàtor de vies urbanes actualment 
vigent, que regularitzava la denominació dels diferents carrers del municipi en 
base a criteris fonamentalment culturals, històrics i de país, tot intentant 
respectar al màxim els noms donats inicialment als carrers de les urbanitzacions 
per les respectives comunitats. 
 

Posteriorment, mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 23 de gener de 
2014 es va iniciar el procés per incorporar al nomenclàtor vigent les vies 
urbanes de nova creació conseqüència del procés urbanitzador del sector 12 
del planejament municipal, Mas de Moregons, el canvi de denominació dels 
carrers ara coneguts com a Carretera de la Riera i Mancomunitat de Catalunya, 
així com altres petites esmenes. 
 
Arribats a aquest punt, es considerà que calia una revisió en profunditat del 
nomenclàtor atenent a les observacions fetes pels veïns i les deficiències i 
mancances detectades des de l’ajuntament, doncs hi havia alguna, encara que 
residual, duplicitat o manca de denominació de vials existents. També ha estat 
el moment d’escometre dues qüestions fonamentals per un carrer complert com 
són la delimitació exacta de les vies, establint-ne la confluència amb els altres 
elements vials, i la determinació dels nombres de policia de cadascuna de les 
unitats residencials existents o futures. 
 

Així doncs, examinada la proposta de modificació del nomenclàtor de carrers 
del municipi confeccionada a l’efecte amb els criteris i finalitats exposades, que 
consta a l'expedient i es dóna per reproduïda. 
 
Atès que l'article 75 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de població i demarcació de les entitats locals estableix que els 
ajuntaments tenen l’obligació de mantenir actualitzades tant la nomenclatura 
com la retolació i numeració de les vies públiques i edificis amb el deure afegit 
d’informar la resta d’administracions amb competències sobre la matèria o 
interessades.  
 

Alhora, dels articles 60 i següents de l’esmentada norma s’infereix l’obligació 
de l’ajuntament de mantenir les dades padronals actualitzades i coherents amb 
la realitat, essent una d’aquestes l’adreça del domicili habitual de la persona. 
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En el mateix sentit disposen els articles 41 i 42 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 

La manca de regulació expressa en aquesta matèria obliga a integrar el què 
disposa l’article 108 en relació amb el 105 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals, en quant a la 
regulació feta respecte de l’inventari general de béns, en el que hi ha de constar, 
entre d’altres extrems, la individualització de les vies públiques, essent 
competència del Ple l’aprovació d’aquest inventari. 
 
Per tot el que s’ha exposat i d’acord amb els articles 22.2.q de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i 52.2.r del ja citat Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 

En conseqüència, proposo que el ple de l’ajuntament acordi: 
 
Primer.  Aprovar inicialment la modificació del nomenclàtor de vies municipals 

que consta a l'expedient i es dóna per reproduïda. 
 
Segon.  Sotmetre la modificació al tràmit d’informació pública per un termini 

de 20 dies hàbils al BOPT i taulell d’anuncis de la Corporació, als 
efectes de que qualsevol persona interessada pugui presentar les 
observacions o suggeriments que estimi escaients, fent se constar 
que si transcorregut aquest període de temps no s'ha formulat cap 
observació o suggeriment, aquest acord esdevindrà definitiu, sense 
necessitat de nova aprovació en forma expressa. 

 

Tercer.  Facultar l’alcalde tant àmpliament com sigui necessari per a la 
signatura de  tots els documents que es derivin del present acord. 

 

Quart. Una vegada aquest acord esdevingui definitiu, donar trasllat del 
mateix i del nomenclàtor municipal actualitzat a les entitats i 
organismes que correspongui en funció de les seves competències, 
als efectes escaients.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull, Ilé 
Gomis i Quintero, Teresa Maria Canela i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, 
M. Goretti Gatell Anglés i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
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Abstencions: Els regidors M Montserrat Inglés Novell, Antonio López López, 
Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Vots en contra: cap. 
 
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per majoria. 
 
B) CONTROL SOBRE LA RESTA D’ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ . 
 
5.  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA ADOPTAT S DES 

DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2017/493 AL 2017/ 548. 
 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2017/493, de data 
5 d’octubre, al 2017/548, de data 3 de novembre 2017. 
 
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats. 
 
6.  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2017/541,  DE 31 

D’OCTUBRE, RELATIU AL NOMENAMENT DELS TINENTS 
D’ALCALDE DE LA CORPORACIÓ. 

 
Es dóna compte del decret de l’alcaldia número 2017/541, de data 31 d’octubre, 
que diu el següents: 
 
“Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 31 d’octubre de 2017 es 
nomenà com a alcalde el Sr. Joan Morlà i Mensa. 
 
Estant nomenats fins a la data com a primer Tinent d’Alcalde el regidor Sr. Joan 
Morlà i Mensa, com a segon Tinent d’Alcalde el Sr. Carles Guillén i Montserrat 
i com a tercera Tinent d’Alcalde la regidora Sra. Teresa M Canela i Armengol. 
 
Essent escaient adequar l’estructura organitzativa de l’ajuntament per adaptar-
la  als canvis i equilibris existents. 
 
Vist que l’article 35 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals, estableix que els tinents d’alcalde són un òrgan necessari de 
l’ajuntament. 
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Vist el què disposen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local i 53 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que d’acord amb la normativa esmentada la designació i cessament dels 
tinents d’alcalde és una competència de l’alcalde de lliure exercici. 
 
En conseqüència, resolc: 
 
Primer.- Cessar com a segon Tinent d’Alcalde de l’ajuntament el regidor Sr. 

Carles Guillén i Montserrat i, en aquest mateix acte, nomenar-lo com 
a primer Tinent d’Alcalde de l’ajuntament. 

 
Segon.- Nomenar com a segon Tinent d’Alcalde de l’ajuntament el regidor Sr. 

Joan Díaz i Rull. 
 
Tercer.- Ratificar com a tercera Tinent d’Alcalde de l’ajuntament la regidora 

Sra. Teresa M Canela i Armengol. 
 

Quart.-  Notificar aquesta resolució a la regidora i regidors interessats, en legal 
forma, tot advertint-los que s’entén acceptat tàcitament el 
nomenament si no es manifesta res en contra en el termini de tres 
dies hàbils des de la seva notificació o es fa ús de la delegació. 

 

Cinquè.- Donar publicitat a aquestes delegacions a través del Tauler d’anuncis 
municipal i del Butlletí Oficial de la Província 

 

Sisè.- Donar compte d’aquest decret en el proper ple que tingui lloc. 
 
El Catllar, 31 d’octubre de 2017” 
 
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats. 
 
7.  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2017/542,  DE 31 

D’OCTUBRE, RELATIU AL NOMENAMENT DELS MEMBRES 
INTEGRANTS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

 
Es dóna compte del decret de l’alcaldia número 2017/542, de data 31 d’octubre, 
que diu el següents: 
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“Mitjançant acord plenari de data 27 de juliol de 2015, l’ajuntament va crear la 
Junta de Govern Local, que a més d’assistir l’alcalde en l’exercici de les seves 
atribucions, li correspon exercir aquelles competències que li delegui el ple i el 
mateix alcalde. 
 
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la 
gestió dels assumptes municipals, mitjançant decret de l’alcaldia número 
2015/349, de 27 de juliol, entre d’altres qüestions, es delegaren les 
competències de l’alcaldia a favor de la junta de govern local. 
 
Alhora, mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 12 de juliol de 2016 es 
va efectuar, en favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica 
d’atribucions de matèries inicialment atribuïdes al ple. 
 
Mitjançant Decret de l’alcaldia número 2017/541, de 31 d’octubre s’han 
nomenat com a Primer Tinent d’alcalde el regidor Sr. Carles Guillén i 
Montserrat, com a Segon Tinent d’Alcalde el regidor Sr. Joan Díaz i Rull i com 
a Tercera Tinent d’Alcalde la regidora Sra. Teresa M Canela i Armengol. 
 
Atès el que disposa l’article 52  del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels 
ens locals, en quant al nomenament dels membres de la Junta de Govern. 
 
Vist el què disposen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local i 53 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Atès que d’acord amb la normativa esmentada la designació i cessament dels 
tinents d’alcalde és una competència de l’alcalde de lliure exercici.  

 
En conseqüència, Resolc: 
 
Primer.- Nomenar com a membres de la Junta de Govern els regidors de la 

Corporació i Tinents d’Alcalde que seguidament es relacionen: 
 
 - Sr. Carles Guillén i Montserrat, Primer Tinent d’Alcalde 
 - Sr. Joan Díaz i Rull, Segon Tinent d’Alcalde. 
 - Sra. Teresa M Canela i Armengol, Tercera Tinent d’Alcalde. 
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Segon.- Confirmar la delegació de competències, en els mateixos termes, 
efectuada mitjançant Decret de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol, a 
la Junta de Govern Local. 

 
Tercer.- Donar Trasllat d’aquest Decret als interessats en legal forma, 

entenent acceptat el nomenament de forma tàcita si no es manifesta 
res en contra en el termini de tres dies hàbils des de la recepció de la 
notificació o es fa ús de les prerrogatives inherents al nomenament. 

 
Quart.- Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple que tingui lloc. 
 
El Catllar, 31 d’octubre de 2017” 
 
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats. 
 
8.  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2017/543,  DE 31 

D’OCTUBRE, RELATIU A  L’ESTABLIMENT DE L’ORGANITZAC IÓ 
POLÍTICA I ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓ EN ÀREES , 
CONFERINT A DETERMINADES REGIDORES I REGIDORS UNA 
DELEGACIÓ GENERAL D’ATRIBUCIONS DE DIRECCIÓ I GESTI Ó 
DELS SERVEIS COMPRESOS EN L’ÀREA ASSIGNADA, EXCLOEN T-
NE LES FACULTATS RESOLUTÒRIES. 

 
Es dóna compte del decret de l’alcaldia número 2017/543, de data 31 d’octubre, 
que diu el següents: 
 
“Mitjançant Decrets de l’alcaldia número 2016/343, de 5 de juliol de 2016 i 
2017/307, 5 de juny de 2017 es va determinar l’estructura de l’organització 
política i administrativa de la corporació resultant de les eleccions municipals 
celebrades el dia 24 de maig de 2015 i de la moció de censura aprovada 
mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 11 de juny de 2016 i que es 
resumeix tot seguit: 
 
1. Àrea de l’Alcaldia, Urbanisme, Governació i Medi Ambient,  
Titular: Sr. Joan Díaz i Rull, Alcalde. 
2. Àrea de Turisme, Promoció Econòmica, Participació ciutadana i Patrimoni. 
Titular: Joan Morlà i Mensa. 
3. Àrea de Salut, Benestar i Família. 
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Titular: Teresa M Canela i Armengol. 
4. Àrea d’Ensenyament i Esports. 
Titular: M Goretti Gatell i Anglès 
5. Àrea de Festes i Joventut. 
Titular: Ilé Gomis i Quintero 
6. Àrea de Cultura i Personal. 
Titular: Marcelo Javier Tarantino Mingo 
7. Àrea d’Hisenda, Noves tecnologies, Afers veïnals i Relacions Institucionals. 
Titular: Carles Guillén i Montserrat 
 

Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 31 d’octubre de 2017 es 
nomenà com a alcalde el Sr. Joan Morlà i Mensa. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança 
amb l’article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, pertoca 
adoptar els acords pertinents relatius a l’organització política i administrativa de 
la Corporació. 
 
En conseqüència, resolc: 
 
Primer.-  Modificar l’estructura de l’organització política i administrativa de la 

corporació en les àrees que després es relacionen, conferint a les 
regidores i regidors que després es diran una delegació general 
d’atribucions de direcció i gestió dels serveis compresos en l’àrea 
assignada, excloent-ne les facultats resolutòries: 

 
1. Àrea de l’Alcaldia,  Governació, Turisme, Promoció Econòmica 
i Participació ciutadana.  
Titular: Joan Morlà i Mensa. 
 
1.1 Alcaldia 
1.2 Governació  
Seguretat ciutadana i vigilància. 
Protecció Civil. 
Prevenció d’incendis. 
1.3 Turisme 
Promoció turística. 
Consorci Turístic del Baix Gaià. 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 
 
 

13 
1.2.1.2 2017.014(669) 

1.4 Promoció Econòmica i Desenvolupament 
1.5 Participació ciutadana 
 
2. Àrea d’Hisenda, Noves tecnologies i Afers veïnal s. 
Titular: Carles Guillén i Montserrat 
 
2.1 Hisenda 
Pressupostos.  
Ordenances Fiscals. 
Recaptació. 
Cadastre-IBI. 
Relacions amb Base. 
2.2 Noves tecnologies  
Implantació Llei transparència 
Implantació procés administratiu electrònic 
Recursos i plataformes 2.0 
Internet, telefonia i Telecomunicacions 
2.3 Afers veïnals  
Relacions amb les entitats urbanístiques col·laboradores 
Relacions amb les comunitats de propietaris  
2.4 Relacions Institucionals 
 
3. Àrea Urbanisme, Medi Ambient i Patrimoni.  
Titular: Sr. Joan Díaz i Rull, Alcalde. 
A banda de les matèries i atribucions reservades per Llei a l’alcaldia, 
es reserva les facultats següents:  
 
3.1 Urbanisme 
Planejament i gestió urbanística. 
Obres municipals. 
3.2 Medi Ambient 
Protecció del medi ambient. 
Gestió de residus. 
Recollida selectiva. 
Deixalleria. 
Camins. 
Neteja viària. 
3.3 Patrimoni 
Patrimoni històric, cultural i monumental. 
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Segon.- Ratificar l’estructura de l’organització política i administrativa de la 
corporació de les àrees que seguidament es detallen, respecte de les 
quals s’ha variat el numeral que les ordena: 

 
4. Àrea de Salut, Benestar i Família. 
Titular: Teresa M Canela i Armengol. 
 
4.1 Salut 
4.2 Benestar i Família 
Assistència  sociosanitària.  
Gestió ajuts a les famílies.  
Gent Gran. 
Serveis Socials. 
 
5. Àrea d’Ensenyament i Esports. 
Titular: M Goretti Gatell i Anglès 
 
5.1 Ensenyament  
Edificis escolars. 
Vigilància escolarització obligatòria.  
Relacions amb Institut Escola l’Agulla. 
Relacions amb la Llar d’infants. 
Transport escolar. 
Subvencions i ajuts. 
Ensenyaments no reglats:  escola de música i ensenyament d’adults 
( català, angles, informàtica, etc.) 
5.2 Esports 
Instal·lacions esportives. 
Relacions amb les entitats esportives. 
Subvencions i beques esportives. 
 
6. Àrea de Festes i Joventut. 
Titular: Ilé Gomis i Quintero 
 
6.1 Festes 
Festes i celebracions. 
Tradicions i celebracions populars: Tres Tombs, Nadal, Fira 
d’artesans, carnaval, etc. 
6.2 Joventut 
Dinamització juvenil. 
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Relacions amb entitats juvenils. 
Subvencions entitats juvenils. 
Punt Jove.  
 
7. Àrea de Cultura i Personal. 
Titular: Marcelo Javier Tarantino Mingo 
 
7.1 Cultura  
Programació cultural de l’ajuntament ( Centre Cultural, Castell, Torre            
d’en Guiu, etc.). 
Premis, beques culturals. 
Biblioteca. 
7.2 Personal 
Organització administrativa. 
Població, censos i estadística. 
 

Tercer.-  Les atribucions delegades s’hauran d’exercir d’acord amb el que 
preveu el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, mitjançant el 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals i en els termes i dins dels límits d’aquesta 
delegació, no essent susceptibles de ser delegades pels seus titulars 
en un altre òrgan o regidor. 

 
Quart.-  En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels 

Regidors i Regidores delegats, assumirà directament i 
automàticament les seves competències aquesta alcaldia, com a 
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes 
exercitada la potestat d’advocació. 

 
Cinquè.-  Donar publicitat a aquestes delegacions a través del Tauler d’anuncis 

municipal i del Butlletí Oficial de la Província. 
 
Sisè.-  Notificar aquesta resolució als Regidors i Regidores interessats, 

advertint-los 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 la delegació. 

 
Setè.-  Donar compte d’aquest decret en el proper ple que tingui lloc. 
 
El Catllar, 31 d’octubre de 2017” 
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Els membres de la corporació assistents en queden assabentats. 
 
9.  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2017/544,  DE 31 

D’OCTUBRE, RELATIU AL NOMENAMENT COM A PERSONAL 
EVENTUAL DEL SR. JORDI CABRÉ I MARTORELL. 

 
Es dóna compte del decret de l’alcaldia número 2017/544, de data 31 d’octubre, 
que diu el següents: 
 
“ANTECEDENTS 
 
A la plantilla de personal d’aquest ajuntament existeix un lloc de treball reservat 
a personal eventual. 
 
Considerant escaient cobrir el lloc de treball reservat a personal eventual de 
confiança o d'assessorament especials als òrgans necessaris de l’ajuntament. 
 
El nomenament i cessament de les persones que ocupen aquests llocs de 
treball és lliure i la facultat correspon exclusivament a l’alcaldia. 
 
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 23 de juny de 2015 es va 
establir una plaça de personal eventual d’assessorament especial als òrgans 
necessaris de l’ajuntament. 
 
Vist que mitjançant Decret de l’alcaldia 2015/299, de 25 de juny, es va nomenar 
el Sr. Jordi Cabré i Martorell com a personal eventual d’assessorament especial 
als òrgans necessaris de l’ajuntament, qui fou cessat de forma automàtica en 
data 11 de juny de 2016 en prosperar la moció de censura contra l’alcalde qui 
l’havia nomenat i novament nomenat mitjançant Decret de l’alcaldia número 
2016/302, de 13 de juny. 
 
Valorada positivament la tasca realitzada per aquest Sr. en aquest període i 
atès que ve desenvolupant aquestes funcions des del mes de setembre de 
1997. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 12 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP) regula el 
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règim d’aquest personal i disposa que el seu nomenament i separació serà lliure 
i segons el qual és personal eventual aquell qui, en virtut de nomenament i amb 
caràcter no permanent, realitza funcions expressament qualificades com de 
confiança o assessorament especial. 
 
L’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, regula que el 
nomenament del personal eventual és lliure i correspon a l’alcalde i que el 
nombre, les característiques i la retribució del personal eventual son 
determinats pel Ple de cada corporació en començar el mandat. 
 
L’article 104.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local estipula 
el nombre de personal eventual de les entitats locals en atenció a criteris de 
població. 
  
Alhora cal tenir en compte la regulació continguda en els articles 104 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local i 9 i 10 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el reglament del personal al servei 
de les entitats locals. 
 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
 
Primer.  Nomenar com a personal eventual d’aquest ajuntament a en Jordi 

Cabré Martorell, amb DNI ***9179**, amb efectes del dia d’avui. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada. 
 
Tercer.  Donar publicitat d’aquesta resolució mitjançant anunci inserit al 

Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de la corporació i a 
la pàgina web de l’ajuntament, portal de la transparència. 

 
Quart  Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple que tingui lloc. 
 
El Catllar, 31 d’octubre de 2017” 
 
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats. 
 
10.  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2017/547 , DE 31 

D’OCTUBRE, RELATIU A LA DELEGACIÓ DE SIGNATURA DELS  
DOCUMENTS ACREDITATIUS DELS ASSENTAMENTS AL PADRÓ 
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MUNICIPAL D’HABITANTS, A FAVOR DELS REGIDORS SRS. I LÉ 
GOMIS I QUINTERO I MARCELO JAVIER TARANTINO MINGO. 

 
Es dóna compte del decret de l’alcaldia número 2017/547, de data 31 d’octubre, 
que diu el següents: 
 
“Atès que la meva dedicació a l’Ajuntament és parcial i per poder donar 
compliment a l’article 103 de la Constitució espanyola “L’Administració pública 
serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis 
d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb 
submissió plena a la llei i al dret”. 
 
D’acord amb l’article 21.1 de la llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, relaciona les atribucions que corresponen a l’alcalde president 
de la corporació, atribucions que completa l’article 24 del Text refós de les 
disposicions legals vigent en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 781/86, de 18 d’abril, de les quals són delegables les que l’article 21.3 
de la mateixa Llei assenyala. En sentit simular es pronuncia l’article 53 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
D’acord amb els articles 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril; i 56 de la Llei 2/2003, 
de 28 d’abril, faculten l’Alcalde per tal de delegar l’exercici de les seves 
atribucions en els membres de la Junta de Govern Local, o mitjançant 
delegacions especials, per comeses específiques, en qualsevol regidor, encara 
que no pertanyi a la dita Junta de Govern Local, i en el mateix sentit es 
pronuncia l’article 43 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les corporacions locals. 
 
D’acord amb els articles 45, 46 i 47 del Reglament orgànic municipal vigent 
atribueixen a l’Alcaldia la facultat de delegar les atribucions que li són pròpies i 
que no siguin de les indelegables, bé de forma genèrica en membres de la Junta 
de Govern Local, bé per comeses específiques en qualsevol regidor municipal. 
 
Per tal d’optimitzar la obtenció dels documents relatius al padró municipal 
d’habitants per part dels ciutadans, Resolc: 
 
Primer.- Delegar en els regidors, Ilé Gomis i Quintero i Marcelo Javier 

Tarantino Mingo d’aquesta corporació, la signatura dels documents 
relatius al padró municipal d’habitants. 
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Segon.- Donar trasllat d’aquest decret a l’interessat en legal forma. 

 
Tercer.- Publicar aquest decret al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- Donar compte d’aquest decret en el proper ple que tingui lloc. 
 
El Catllar, 31 d’octubre de 2017” 
 
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats. 
 
11. INFORMES DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. alcalde informa de les següents qüestions: 
 
1) La Direcció General d’Administració Local de la Generalitat ens ha notificat 
l’acord de concessió provisional de la línia d’ajuts per a inversions en camins 
públics locals per a l’execució de l’arranjament d’un tram del camí de Tarragona, 
als Manous. La inversió projectada era de 50.000 € i l’import concedit ha estat 
de 47.500 €. L’anualitat de la inversió ha estat el 2020, quan l’ajuntament havia 
sol·licitat fer-la el 2019. 
 
2) En quant als ajuts atorgats per l’ajuntament a entitats, informar que 
mitjançant acord de la Junta de Govern de 19 d’octubre es va atorgar un ajut 
en espècie a la urbanització Mas Vilet dels Pins consistent en la pintura vial 
necessària per garantir la mobilitat segura a la urbanització. Un cop es 
subministri el material, li serà facilitat a la urbanització. 
 
3) Informar que mitjançant acord de la Junta de Govern del passat 19 d’octubre 
s’ha aprovat inicialment el Projecte d‘urbanització Quadra dels Manous, sector 
16 del planejament municipal, promogut per la Junta de Compensació del 
sector. 
 
També en l’àmbit de col·laboració amb les entitats urbanístiques del municipi, 
per acord de la Junta de Govern de 19 d’octubre de 2017 s’ha aprovat el conveni   
regulador   de   la   delegació de   facultats de recaptació en període voluntari i 
en període executiu de les quotes de l'entitat urbanística col·laboradora de 
Manous II amb la Diputació, el que permetrà una gestió molt més eficaç dels 
ingressos de l’entitat per finançar les obres d’urbanització.  
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4) Una vegada aprovat l’expedient de contractació de la concessió de la gestió 
del servei de Bar Restaurant de la Torre d’en Guiu, mitjançant procediment 
obert,  amb varis criteris d’adjudicació, s’ha procedit a publicar el plec de 
condicions al perfil del contractant i al Butlletí Oficial de la Província per tal de 
rebre les propostes de les persones interessades. El termini per presentar les 
proposicions és de 15 dies des de la publicació al Butlletí, la qual encara no s’ha 
produït. Es preveu que surti o bé demà o a primers de la setmana entrant tenint 
en compte la data de la tramesa efectuada. 
 
5) Informar que l’ajuntament ha acceptat la donació del pou situat a la finca amb 
Referència Cadastral 5869603CF5556N0000IW, d’acord amb l’oferiment 
realitzat pels seus propietaris Srs. Ricard Boronat Casajuana, Albert Boronat 
Casajuana, Esther Boronat Casajuana, Lucia Casajuana Clarasò i Francisca 
Ferraté Gibert. És tracta del Pou Boronat, situat al bell mig del sector 20 del 
planejament municipal. 
 
Malgrat l’oferiment s’havia fet mesos enrere, no ha estat possible fer 
l’acceptació fins  ara perquè els titulars del mateix no tenien regularitzada la 
situació tributària amb l’Agència Catalana de l’Aigua. Acreditat aquest extrem 
hem pogut materialitzar la cessió gratuïta i ara procedirem a la seva inscripció i 
canvi de nom corresponents. 
 
6) En relació amb diferents qüestions inherents a l’àrea de recursos humans,   
en primer terme, informar que s’ha contractat al Sr. Xavier Esteve Sosa  en 
règim laboral no fix mitjançant un contracte d’obra o servei amb efectes des del 
dia 9 d’octubre de 2017 per tal que finalitzi els treballs de revisar i reordenar el 
nomenclàtor de vies municipals tant per esmenar deficiències observades i 
manifestades des de l’aprovació del nomenclàtor vigent com assignar de forma 
definitiva els nombres de policia a la trentena de nuclis urbans que conformen 
el municipi i la seva implementació sobre el terreny. 
 
En relació a la demanda interposada per la Sra. Marina Camons Inglés davant el 
Jutjat del Social de Tarragona pel que ella considerava un acomiadament 
improcedent, informar que s’ha resolt per desistiment de la demandada a resultes 
de la reunió mantinguda entre el seu advocat i el secretari de l’ajuntament, que 
ens representava, donant-se per finalitzat el procés judicial. 
 
7) Arran del temporal de vent i pluja del passat dia 18 d’octubre, s’han fet diverses 
actuacions d’urgència a càrrec de diferents empreses de jardineria i serveis del 
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municipi per restablir la mobilitat i seguretat a les vies urbanes i interurbanes del 
territori per la caiguda d’arbres i branques.  
 
Encara estem acabant de restablir la normalitat en certs punts. També caldrà 
valorar, amb més temps i de la ma d’altres administracions, quina gestió forestal 
hem d’emprendre per netejar boscos d’arbres caiguts que poden, a la llarga, 
representar un perill d’incendi forestal. 
 
Esmentar també que com a conseqüència directa del temporal es va acumular 
una gran quantitat d’aigua a la coberta tèxtil de la Torre d’en Guiu, uns 7.000 litres, 
segons els càlculs dels bombers. Apreciada la seguretat de la instal·lació per 
l’arquitecte municipal i l’enginyer de l’ajuntament després d’aquest episodi, s’ha 
demanat una revisió per part de l’empresa que al seu dia la va instal·lar. 
 
12. PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Antonio López recorda que encara està pendent d’establir-se la 
bonificació de la taxa de recollida d’escombraries per aquelles persones que 
utilitzin la deixalleria i posa de manifest que hi ha exemples d’altre municipis 
que així ho fan, com ara Valls i Bigues i Riells. 
 
El Sr. Antonio López recrimina que algú va dir que ell no volia que la Sra. Isabel 
Llavoré ocupes el lloc de treball de Guia del Castell i per això va formular la 
pregunta del ple anterior respecte del procés selectiu per cobrir aquest lloc de 
treball. 
 
I, quan falten deu minuts per dos quarts de sis 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. 
      

 


