AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 10 D’AGOST DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia deu d’agost 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 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, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 13 DE JULIOL DE
2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 13 de juliol de 2017, la qual ha estat tramesa 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 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 l’acta s’aprova per unanimitat.
2.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12,
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS D’INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Aquest ajuntament pretén aprovar la modificació de l’ordenança fiscal vigent
núm. 12 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ús d’instal·lacions
esportives municipals, 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. 12. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
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:
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PISTES DE TENNIS
1 hora/pista/persona
1 hora/pista/persona en horari nocturn (llum)

4,00€
6,00€

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.”

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 Maria Canela i Armengol, Carles Guillén i
Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Si abstenen 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 absoluta..
B) CONTROL SOBRE LA RESTA D’ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
3.

DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA ADOPTATS DES
DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2017/346 AL 2017/379.

Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2017/346, de data
10 de juliol, al 2017/379, de data 7 d’agost 2017.
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats.
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4.

INFORMES DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
- Mitjançat acord de la Junta de Govern Local del 3 d’agost s’ha aprovat la
concurrència a la convocatòria promoguda pel Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a la concessió de
subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (DOGC número
7419, de 25 de juliol de 2017), regida per la Resolució TSF/1779/2017, de 13
de juliol. Com en l’anterior edició, l’ajuntament concorrerà i sol·licitarà el servei
de professionals que cobreixin necessitats puntuals de l’ajuntament, afavorint,
alhora, l’accés d’aquelles al mercat laboral amb alguna experiència. La
contractació no té cap cost per a l’ajuntament.
- Mitjançat acord de la Junta de Govern Local del 3 d’agost s’ha aprovat la
concurrència a diferents convocatòries d’ajuts de la Diputació de Tarragona per
al suport als centres de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal,
curs 2016-2017.
- En data 27 de juliol de 2017 la Direcció General d’Administració Local va
autoritzar l’acumulació de funcions del lloc de treball de secretaria intervenció
de l’ajuntament de Sant Jaume dels Domenys a favor del funcionari
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional Sr. Jordi Reina i
Gelabert, Secretari interventor d’aquest ajuntament, sense que l’esmentada
situació suposi disminució de la seva dedicació al Catllar. Cal recordar que fins
ara tenia acumulada idèntica funció a l’ajuntament de Sarral.
- L’Agència Catalana de l’Aigua ha resolt autoritzar al Consell Comarcal
l’execució de les obres incloses al projecte de millora de la connectivitat de la
xarxa de camins amb passos sobres els rius Francolí i Gaià i al torrent de la
Farga, als termes municipals de Tarragona, Constantí, El Morell, La Riera de
Gaià i El Catllar. En l’àmbit del nostre municipi i com hom recordarà,
s’executaran dues passeres.
- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del passat 13 de juliol es va
adjudicar directament l’execució dels següents treballs:
1. El tancament d’alumini de les obres d’adequació d’una sala de la
cooperativa agrícola del Catllar per a destinar-la a sala d’exposicions, a
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l’empresa ALUMINIOS QUILEZ S.L.L. per la quantitat de 2.565,62 euros
(2.120,35 € més 445,27 € corresponents al 21% d’IVA) i amb l’establert
al pressupost incorporat a l’expedient administratiu.
2. La instal·lació elèctrica de les obres d’adequació d’una sala de la
cooperativa agrícola del Catllar per a destinar-la a sala d’exposicions, a
l’empresa GM PUNT DE SERVEI TGN S.L. per la quantitat de 2.649,90
euros (2.190,00 € més 459,90 € corresponents al 21% d’IVA) i amb
l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu.
3. Els treballs de paleta de les obres d’adequació d’una sala de la
cooperativa agrícola del Catllar per a destinar-la a sala d’exposicions, a
l’empresa SERGIO PÉREZ GARCIA. per la quantitat de 1.926,59 euros
(1.592,22 € més 334,37 € corresponents al 21% d’IVA) i amb l’establert
al pressupost incorporat a l’expedient administratiu.
- Mitjançant acord de la Junta de Govern del passat 3 d’agost es varen adjudicar
els treballs de reparació del ferm de diversos trams de la vorera del carrer
Tamariu de la urbanització Masia de Boronat, amb una superfície afectada de
poc més de 100 m2, degut als desperfectes causats per les arrels dels arbres
en el paviment. Els treballs es van adjudicar directament a l’empresa Prexta
Miquel Tarrida, SL per la quantia de 5.706,28 € (4.715,93 € més 990,35 €
corresponents al 21% d’IVA)
- L’àrea del Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona, previ
acord amb l’ajuntament i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat, ha executat els treballs d’adequació de la rotonda d’accés de la
urbanització Mas de Pallarès o Residencial Cinc Estrelles des de la carretera
TP-2031 per tal de garantir els girs de l’autobús de la línia del transport regular
de viatgers i fer la parada tant en direcció a Santes Creus com en direcció a
Tarragona a la mateixa urbanització, evitant que els usuaris del transport creuin
la carretera per un punt on no hi ha pas de vianants proper, com venia succeint.
- Mitjançant acord de la Junta de Govern del passat 27 de juliol es va incoar
l'expedient de resolució del contracte de serveis de neteja de la casa de la vila
i de l’institut escola l’agulla per l'incompliment per part del contractista Tarraco
Higiene, SL, a l’haver cessat en la prestació del servei de forma unilateral,
contravenint les obligacions contractuals bàsiques. A aquests efectes es
proposa la resolució del contracte administratiu i la incautació de la garantia
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definitiva constituïda al seu dia per respondre de l’exacte compliment de la
prestació (3.000 €).
- Respecte de l'expedient de contractació de la concessió del servei públic de
la llar d’infants municipal mitjançant procediment obert, amb varis criteris
d’adjudicació i el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que
han de regir la contractació, informar que mitjançant acord de la Junta de
Govern Local del passat 3 d’agost es va adjudicar el contracte a favor de l’entitat
Fundació En Xarxa després de resultar l’oferta més avantatjosa en el seu
conjunt. El preu d’adjudicació resultant fou de 214.019 € per anualitat. Destacar
que l’adjudicatària havia obtingut la segona millor puntuació en la valoració del
projecte educatiu, a molt poca distància de la primera.
L’actual prestadora del servei, Escola Bressol Baobab, SL, que va quedar en
segon lloc, ja ha deixat les instal·lacions per donar marge a l’ajuntament per
actuar i adequar l’espai per tal que el nou concessionari presti el servei amb
normalitat a partir del dia 1 de setembre.
Caldrà fer petites reparacions, com ara rejuntar obertures amb silicona, ajustos
dels tancaments d’alumini, i demés qüestions similars. Aquests dies s’està fent
un repàs general a la pintura, actuant sobre les parts més deteriorades.
- La Junta de Govern Local, en sessió de 13 de juliol va acceptar la proposta
feta per EMATSA d’efectuar una rebaixa de la quantitat d’aigua provinent del
Consorci d’aigües de Tarragona, destinada a reserva en el sentit de renunciar
a 30.000 metres cúbics i passar 36.000 metres cúbics de reserva a dotació. Cal
dir que l’ajuntament, fins aleshores, tenia concertat un cabdal anual de 534.059
metres cúbics dels quals 354.958 corresponen a reserva i 179.101 a dotació.
- Havent estat cridat el segon classificat del procés de selecció per a la provisió
amb caràcter temporal de places del servei vigilants i/o agutzil amb formació
de borsa de treball per cobrir el servei durant la baixa per IT del TIP 003, aquell
va renunciar a l’oferiment per motius laborals.
Als efectes de cobrir aquesta vacant, a la sessió de la Junta de Govern de 3 de
d’agost es va aprovar la contractació d’una persona en règim laboral no fix i
mitjançant contracte temporal, per tal de cobrir el torn de servei. La persona
contractada és el Sr. Carlos Ramos Espinar, escollit d’entre les persones
presentades al procés de selecció i que varen quedar eliminades en darrera
instància, essent aquest el que tenia millor puntuació d’aquells.
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- Ja han finalitzat els treballs de construcció del mur de formigó a l’Ermita de
Sant Ramon i que en breu finalitzaran els treballs de reforma de l’espai del
consultori mèdic i dels serveis socials.
- S’ha procedit a la instal·lació de la senyalització del carrer Elionor de Pallars
d’acord amb les previsions tècniques incloses al projecte .
5.

PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Alcalde dona resposta a la pregunta que va quedar pendent del ple
anterior relativa al cost d’organització de la fira medieval al redós del castell.,
indicant que les despeses van ser les següents:
Concepte i creditor
Publicitat fira medieval: Publipressmedia, SA (RAC 1).
Publicitat fira medieval: Tramediaxa, SA (Diari Mes).
M Mercè Cerdó (Concert)
Juan M Aguado Lazo (sonorització concert).
Molí Cortadas – Hans Detlef Schindler (30% allotjament
exhibidors fira).
Uniart – Ricard Cuadrado (organització i coordinació).
Hores extres personal (brigada - 9 h a 15 €/h)
TOTAL

Import
268,63 €
363,00 €
423,50 €
217,80 €
76,20 €
1.860,00 €
135,00 €
3.209,13 €

Acte seguit pren la paraula el regidor Sr. Antonio López per sol·licitar el següent:
- Se’ns faci arribar les hores extraordinàries del personal de la brigada des de
l’1 de gener fins a data d’avui, desglossades per persones, dies i on i perquè
s’han realitzat.
- Quants llibres s’han venut per Sant Jordi? quina despesa en llibres ha tingut
l’Ajuntament? i quants s’han destinat per a la biblioteca municipal? Pagaments
que s’han realitzat a les diferents editorials i llibreries que han deixat llibres per
a la venda aquest dia.
- On estan els 1.500 impresos de les enquestes que segons la factura de
Gràfiques Gibert es van entregar a l’Ajuntament, tenint en compte que
l’enquesta va sortir després en un número de la revista municipal?
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- El resultat de l’enquesta cultural realitzada mitjançant la revista municipal i
quantes persones han contestat.
- L’estat d’execució del pressupost 2017 a nivell de partides.
- Recentment se’ns ha comunitat que l’empresa que prestava els serveis de
neteja a l’Escola l’Agulla i en l’edifici de l’Ajuntament, els ha deixat de prestar,
quines mesures ha pres l’Equip de Govern per a que el personal que prestava
aquest servei sigui subrogat per la nova empresa que surti d’una propera
licitació, respectant els drets laborals que ja tenien aquests treballadors?
A continuació formula les següents preguntes:
- Que es va comprar a l’empresa Pura Vida per 0,95 €?
- Per a on és el material comprat a l’empresa Tir-Sport?
- Perquè estem subscrits al diari Ara, que no conté informació d’àmbit local?
- Què es va comprar a l’empresa Disnordic, amb registre d’entrada amb data
3.2.2017?
- A l’empresa Digel es compra un anuari del 2016, què és?
- Segons es publica al BOP surten 6 places de brigada i a la junta de govern 4,
quantes són en realitat?
- Quantes empreses s’han presentat al concurs de la llar d’infants municipal?
Qui ha guanyat? I sol·licitem, en el cas de que hi hagi més d’una empresa, les
puntuacions de totes elles.
- Perquè les roses que l’ajuntament regala amb els llibres s’han comprat aquest
any en un garden de fora del municipi?, quin estalvi hi ha hagut? si és que n’hi
ha, i perquè les va anar a buscar el regidor de festes amb el seu cotxe, passant
el quilometratge i no la brigada, i si tenia que anar-hi algú tindria que haver estat
el regidor de cultura que és qui organitza l’acte.
- Quantes persones s’han presentat per a la plaça de guia del Castell i fins a
quan hi havia de termini per a presentar la documentació?
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- A la comptabilitat de la Corporació hem vist que hi ha una factura del Molí de
Cortades, voldríem saber qui es va allotjar allí i perquè?
- En relació al curs “l’estrès al seu lloc”, quant va costar, quantes persones s’hi
van inscriure i quant va recaptar l’Ajuntament per les persones inscrites?
- Sé que som repetitius amb aquesta pregunta, però com que no se’ns ha donat
una resposta la tornem a fer. Com està el tema de l’APP?, tenint en compte que
s’ha pagat una factura de 1.431 € el mes de maig pels conceptes de
Manteniment i Gestor d’Actes, i podem comprovar cada dia que la secció
d’activitats està buida.
- Per a on són els 1.000 carnets comprats a l’empresa Ares per 503,52 €?
- En quin punt es troben els concursos de les alarmes, extintors i de la Torre
d’en Guiu?
- Què es va comprar a l’empresa Samapoar Pantner, S.L. en data 7 d’abril?
- Com és que es contracta publicitat a la TV de Reus per la Festa Major del
2016, tenint en aquest any un conveni amb Tac 12 per a anunciar les
esmentades festes i fer dos reportatges?
- La Sra. Dunia Robledillo Sánchez, va presentar un full de despeses el dia 27
d’abril de 2017 d’assistència a una Fira a Barcelona. Com és que una persona
que està amb un contracte de garantia juvenil de sis mesos, se l’envia en
representació de l’Ajuntament a aquests actes i a més al full de despeses tan
sols es fa constar l’anada i no la tornada?, és que es va quedar allí i ja no va
tornar?
- Així mateix aquesta mateixa persona contractada tan sols per a sis mesos se
l’envia en representació de l’Ajuntament a una reunió amb el patronat de
turisme de la Diputació i a una jornada de formació per a oficines de turisme de
la Costa Daurada, des del nostre grup pensem que degut al caràcter puntual de
la contractació d’aquesta persona, no era la més adequada per a assistir a
aquestes reunions i jornades.
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- En relació al contracte d’arrendament d’un local situat dins l’edifici de la
Cooperativa per un import de 39.000,00 euros; com es pagarà?, el contracte no
en diu res.
- En relació al contracte d’arrendament d’un espai dins l’edifici de la Cooperativa
per destinar-lo a la museïtzació d’estris relacionats amb treballs del camp, quin
és el preu del lloguer?, el contracte no en diu res.
El Sr. Alcalde li posa de manifest al Sr. López que degut a la gran quantitat de
preguntes, les respostes les donarà en el proper ple ordinari.
I, quan són dos quarts de 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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