AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE MAIG DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les cinc de la tarda del dia onze de maig
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 ACCIDENTAL:
Josep Llop Tous
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 6 D’ABRIL DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 6 d’abril 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 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 D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A
L’ANY 2017, DE LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I DE LA PLANTILLA
ORGÀNICA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

Per part del regidor d’Hisenda es dóna compte de la proposta de l’alcaldia
relativa a l’aprovació del pressupost de l’exercici 2017, i n’exposa les principals
característiques i en particular el fet que en el programa d’inversions s’hi han
inclòs tres partides per fer front a tres actuacions sol·licitades per el grup
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Un cop feta l’exposició per part del regidor d’Hisenda es sotmet a votació la
següent proposta:
“Examinat el projecte de pressupost per a l’exercici de 2017.
Examinades les Bases que contenen l’adaptació de les disposicions generals en
matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies de l’ajuntament i totes
aquelles que es consideren oportunes en ordre a la millor gestió del pressupost
d’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Atès que el projecte de pressupost esmentat ve acompanyat de la memòria
explicativa i els altres documents que es citen a l’article 18 de Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril.
Atès que els art. 25 i 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals estableixen que en la
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mateixa sessió en que s’aprova el pressupost s’ha d’aprovar la plantilla de
personal.
Atès l’art. 168 del citat Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, TRLRHL en quant
al procediment d’elaboració i aprovació inicial dels pressupostos generals dels
ens locals.
Finalment, vistos els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici de 2017 d’acord amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu
del deute públic, els estats de despeses i ingressos del qual importen
la quantitat de 4.064.975,84 € (quatre milions nou-cents seixantaquatre mil nou-cents setanta-cinc euros amb vuitanta-quatre cèntims),
essent el resum per capítols el següent:

PRESSUPOST D’INGRESSOS:
Cap. 1. IMPOSTOS DIRECTES
Cap. 2. IMPOSTOS INDIRECTES
Cap. 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS
Cap. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Cap. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Cap. 6. ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
Cap. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Cap. 9. PASSIUS FINANCERS

EUROS
2.003.400,00 €
45.000,00 €
779.500,00 €
995.901,16 €
15.600,00 €
0,00 €
225.574,68 €
0,00 €

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

4.064.975,84 €

PRESSUPOST DE DESPESES:
Cap. 1. DESPESES DE PERSONAL
Cap. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
Cap. 3. DESPESES FINANCERES
Cap. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Cap. 5. FONS CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
Cap. 6. INVERSIONS REALS
Cap. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

EUROS
1.109.007,08 €
1.250.385,97 €
11.100,00 €
762.550,00 €
16.000,00 €
755.932,79 €
0,00 €
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Cap. 8. ACTIUS FINANCERS
Cap. 9. PASSIUS FINANCERS

0,00 €
160.000,00 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

4.064.975,84 €

Segon.

Aprovar el sostre de la despesa no financera de l’ajuntament, per
import de 3.247.391,04 €, d’acord amb el que es detalla a l’informe de
la secretaria-intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat,
objectiu del deute públic i la regla de la despesa.

Tercer.

Aprovar la plantilla de personal que consta a l’expedient i es dóna per
reproduïda

Quart.

Aprovar les Bases d’execució del pressupost i el catàleg de llocs de
treball tipus de l’ajuntament.

Cinquè. Aprovar l’inventari de béns i drets de la corporació.
Sisè.

Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 15 dies
hàbils, durant els quals podrà ser examinat i es podran formular
reclamacions davant del Ple de l’ajuntament, transcorregut aquest
termini sense que s’hagi presentat cap reclamació es tindrà per
definitivament aprovat i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen els articles 112.3 de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, i 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març; altrament, es portarà de nou al ple als efectes de resoldre sobre
les reclamacions presentades.”

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.
Abstencions: M Montserrat Inglés Novell, Antonio López López, Carlos Álvarez
Molina i Eva Zafra Agea
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
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Un cop finalitzada la votació pren la paraula el regidor Sr. Antonio López per
exposar que l’abstenció del seu grup es deu al fet que en el pressupost aprovat
hi ha partides que estaven incloses en l’esborrany de pressupost per l’any 2016
que el seu grup va portar al Ple i no va ser aprovat per l’actual equip de govern;
així mateix manifesta que no hi voten a favor per quan no estan d’acord amb el
capítol 1 de despeses que conté uns diferencia de 240.000,00 euros que no
està prou justificada.
En aquest punt s’absenta de la sala de Plens la regidora Sra. Teresa Maria
Canela.
Seguidament pel Sr. Alcalde fent ús de les seves facultats modifica l’ordre del
dia i els punts 7 i 8 es converteixen en el 3 i el 4, renumerant-se a continuació
la resta de punts d’acord amb l’ordre que tenien inicialment.
3.

DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2017/202 AL 2017/247.

Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2017/202, de data
3 d’abril, al 2017/247, de data 8 de maig 2017.
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats.
4.

DONAR COMPTE DE LA PROVISIÓ DE LA PLAÇA DE SECRETARIA
INTERVENCIÓ.

Es dóna compte que per resolució de 6 de març de 2015 de la Direcció General
de Funció Pública, per la qual es resol el concurs unitari de provisió de llocs de
treball reservats a funcionaris de l'administració local amb habilitació de
caràcter nacional, se li va adjudicar el lloc de treball de Secretaria-Intervenció
de l'ajuntament del Catllar a la funcionaria amb habilitació de caràcter nacional
Sra. Anna Moragues Sanfélix, amb DNI ***4454**, qui ha estat ocupant la plaça
d’interventora de l’ajuntament del Morell, mitjançant comissió de serveis, fins el
dia 17 d’abril de 2017.
En data 18 d’abril de 2017 la referida funcionària, Sra. Moragues, va prendre
possessió de la plaça de Secretaria Intervenció de l’ajuntament del Catllar
mitjançant la corresponent acta, sol·licitant immediatament el cessament
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voluntari amb la intenció de sol·licitar a la Direcció General d’Administració
Local, prèvia conformitat de l’ajuntament, el nomenament provisional per poder
ocupar la plaça de Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament de Potries (Comunitat
Valenciana).
Conseqüència lògica de l’anteriorment actuat, el mateix 18 d’abril de 2017 va
cessar com a secretari interventor de l’ajuntament el Sr. Jordi Reina Gelabert,
funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional,
pertanyent a la subescala de secretaria intervenció, qui ocupava la plaça en
comissió de serveis en tant que Secretari Interventor del Servei d’Assistència
Tècnica de la Diputació de Tarragona.
Mentrestant es procedia a regularitzar la situació per al retorn del Sr. Reina com
a secretari interventor de l’ajuntament del Catllar en comissió de serveis,
restablint-se la situació anterior, i als efectes d’evitar la paralització dels serveis
administratius s’ha sol·licitat a la Direcció General d’Administració Local el
nomenament com a Secretari Interventor accidental del funcionari de carrera
de l’ajuntament, Sr. Josep Llop i Tous, persona suficientment capacitada per
ocupar el lloc a proveir a tenor de la seva experiència en el mon local i amb
efectes des del 24 d’abril de 2017.”
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats.
En aquest punt la Regidora Sra. Teresa Maria Canela es reincorpora al Ple de
l’Ajuntament.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL CONSELL COMARCAL I L’AJUNTAMENT PER A
L’EXECUCIÓ DE DUES PASSERES DE FUSTA SOBRE EL RIU GAIÀ.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Antecedents
El Consell Comarcal i la Diputació de Tarragona tenen establert el Pla
d’Assistència i Cooperació Municipal per finançar diferents programes que es
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tradueixen en inversions al territori, incardinat en el marc del Conveni per a la
coordinació, cooperació i col·laboració signat el dia 11 de juny de 2016.
Respecte del Pla aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 28 de juny de
2016 i notificat a aquest ajuntament, es van presentar, en data 6 de setembre,
un seguit d’observacions referides al programa urbanístic. En concret, respecte
de les mesures del programa d’arranjament de camins municipals i de la
mesura per a la construcció de passeres al riu Gaià, doncs incloïa, únicament,
la construcció de dues passeres al riu Francolí i una al riu Gaià.
En quant a aquesta darrera mesura es proposà reinvertir l’aportació
compromesa al respecte per l’ajuntament de Tarragona per a les passeres del
riu Francolí i la baixa obtinguda en la licitació per finançar la inclusió de dues
passeres més al Gaià al seu pas pel municipi.
A resultes de tot plegat, se n’acordà la inclusió justificant que l'execució
d'aquesta obra esdevé d'interès, entre d’altres motius, perquè permet la
connexió dels dos marges del riu Gaià i millora la connectivitat de la xarxa de
camins de la comarca, millorant la seguretat del GR-172.
Arribats a aquest punt escau concretar les obligacions de cadascuna de les
parts durant el procés de licitació, execució i conservació de les passeres
mitjançant la signatura del conveni de col·laboració que es sotmet a la
consideració del Ple, en el qual, a grans trets es preveu que l’ajuntament delegui
en el Consell Comarcal les competències necessàries per a l'execució de l’obra
ja des de la redacció i aprovació de la memòria valorada. Per la seva banda
l’ajuntament assumeix al seu càrrec els costos per possibles excessos d’obra
que es manifestin respecte del projecte, l’adequació del traç del camí per acord
amb les noves passeres, al manteniment i conservació de les infraestructures i
a vetllar per la seguretat dels usuaris posant tanques i elements de senyalització
que impedeixin el pas en cas de crescudes
Fonaments de dret
- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
- El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text Refós de
la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

7
1.2.1.2 2017.006(253)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

- Articles 47 i següents respecte als convenis de col·laboració, i, els principis de
relacions interadministratives establerts als articles 140 i següents de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.

Aprovar la delegació de les competències municipals necessàries a
favor el Consell Comarcal del Tarragonès per a l'execució de l’obra
de construcció de “Passeres de fusta al riu Gaià al Terme del Catllar”
ja des de la redacció i aprovació de la memòria valorada, en els
continguts i termes que consten al conveni de col·laboració i es donen
per reproduïts.

Segon.

Aprovar el conveni de col·laboració a establir entre aquest ajuntament
i el Consell Comarcal del Tarragonès, que es troba a l’expedient i es
dóna per reproduït, regulador de les obligacions de les parts en quant
a l’execució, conservació i manteniment de les passeres incloses al
document tècnic “Passeres de fusta al riu Gaià al terme del Catllar”.

Tercer.

Acceptar expressament totes i cadascuna de les obligacions incloses
en l’articulat del conveni objecte del present acord.

Quart.

Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari al senyor
alcalde per la signatura de quan documents requereixi la formalització
d’aquest acord.

Cinquè. Notificar aquest acord al Consell Comarcal en legal forma.
Sisè.

Trametre, un cop signat per les parts, còpia del conveni indicat a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.”

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
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’ADHESIÓ AL MANIFEST DEL PACTE NACIONAL PEL
REFERÈNDUM.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat
reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat
espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és
plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin
així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més
evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració
sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es
reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la
demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen
materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les
multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a
decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb
l’Estat. Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de
voluntat política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible
d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar
solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per
agreujar els existents Les persones, entitats, organitzacions i institucions que
signem aquest MANIFEST entenem el referèndum com una eina privilegiada
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d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de
consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això:
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les
condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un
Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà
de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles
iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà
la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes
de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb
l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les
societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del
poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi.
Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat
de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.”
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.
Abstencions: M Montserrat Inglés Novell, Antonio López López, Carlos Álvarez
Molina i Eva Zafra Agea.
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
7.

PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA
NÚMERO 2017/218, DE 13 D’ABRIL, RELATIU A L’APROVACIÓ DEL
PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES).

El Sr. Alcalde sotmet a ratificació el següent decret de l’alcaldia:
“Mitjançant decret de l’alcaldia número 2017/218, de 13 d’abril, es va aprovar
el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) del municipi amb el tenor literal
següent:
“Mitjançant escrit de data 3 de març de 2014 l’ajuntament va manifestar l’interès
en l’adhesió al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia, iniciativa coordinada
per l’àrea de Medi Ambient, Salut Pública i Territori del Servei d’Assistència
Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona.
Posteriorment, mitjançant acord del ple de l’ajuntament de 26 de març de 2015,
adoptat per unanimitat, l’ajuntament es va adherir formalment al pacte
d’alcaldes i alcaldesses per promoure un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible
(PAES) assumint, entre d’altres, els següents compromisos:
Anar més enllà dels objectius establerts per la UE per al 2020 i reduir les
emissions de CO2 al nostre territori en més d’un 20 %.
Presentar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, inclosa l’elaboració d’un
inventari de referència de les emissions en el qual es resumeixi com s’assoliran
els objectius, en el termini d’un any des de la data esmentada.
Presentar un informe d’execució, almenys cada dos anys, a partir de la
presentació del Pla d’Acció amb la finalitat de fer-ne l’avaluació, el seguiment i
el control.
Organitzar «Dies de l’Energia» en cooperació amb la Comissió Europea i amb
altres parts interessades, per tal que la ciutadania pugui beneficiar-se
directament de les oportunitats i dels avantatges que ofereix una utilització més
intel·ligent de l’energia, així com informar periòdicament els mitjans de
comunicació locals sobre el desenvolupament del pla d’acció.
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Assistir i contribuir a la conferència anual d’alcaldes i alcaldesses per una
energia sostenible local.
Poc després es formalitzava amb la Diputació de Tarragona la petició
d’assistència tècnica per a l’elaboració del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible
(PAES) per donar compliment als compromisos adquirits.
En contrapartida, formar part d’aquesta iniciativa comporta per al municipi un
seguit de beneficis que es poden resumir en la disponibilitat d’un programa per
establir la política energètica local a seguir fins al 2020 (el PAES). Aquesta eina
ha de permetre establir les bases d’aquelles accions i mesures tècniques i
econòmiques que caldrà desenvolupar per part del municipi.
Suport tècnic i econòmic de les entitats coordinadores territorials i la Unió
Europea per ajudar els signants del Pacte a complir els seus compromisos.
Visibilitat pública, amb la celebració d’actes i esdeveniments de sensibilització
i difusió en matèria d’energia i del Pacte d’alcaldes i d’intercanvi d’experiències
entre autoritats locals d’arreu d’Europa.
La Diputació, en tant que coordinadora territorial del Pacte va adjudicar els
treballs de redacció del document a la consultoria Lavola 1981, SA (LAVOLA
COSOSTENIBILITAT).
Després de gairebé dos anys de treball s’ha presentat a l’ajuntament el Pla
d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) per donar compliment al compromís
assumit en el marc de la política energètica europea de reduir les emissions de
CO2 en, com a mínim, un 20% l’any 2020 en l’àmbit del nostre terme municipal
mitjançant l’adequació d’infraestructures, equipaments, dotacions i serveis
municipals, entre d’altres mesures.
Escau, doncs aprovar el document del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible
(PAES) que ha estat lliurat en data recent i en tot cas abans del dia 20 del
corrent per fer la difusió escaient a nivell de la Comissió Europea.
En conseqüència, Resolc:
Primer.

Aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) redactat per la
consultoria Lavola 1981, SA, d’acord amb l’assistència sol·licitada al
seu dia a la Diputació de Tarragona.
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Segon.

Fer difusió i sotmetre a informació pública el present document
d’acord amb les determinacions de l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de las
Administracions Públiques.

Tercer. Notificar aquest acord a l’àrea de Medi Ambient, Salut Pública i
Territori del Servei d’Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de
Tarragona i a la consultoria Lavola 1981, SA.
Quart.

Sotmetre aquest decret a la ratificació del Ple de l’ajuntament en la
propera sessió que tingui lloc.”

Acte seguit es sotmet a votació la ratificació del Decret de l’alcaldia número
2017/218, de 13 d’abril, d’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible
(PAES) del municipi.
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 el decret es ratifica per unanimitat.
En aquest punt de l’ordre del dia, per part del Sr. Alcalde es considera que no és adient
tractar el punt número 8 com a moció i és per això que es procedeix a retirar-lo de
l’ordre del dia, així mateix proposa que s’incorpori com a proposta d’acord, prèvia
declaració d’urgència del mateix.
Previ debat de la seva incorporació per via d’urgència, aquesta és aprovada per
unanimitat de tots els assistents, i tot seguit es passa a tractar el mateix.
PROPOSTA D’ACORD PER A L’ENFORTIMENT DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
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“Molts anys després de la seva reforma, l'atenció primària segueix sent la germaneta
pobra del sistema sanitari, Mai va assolir el desplegament de competències i la dotació
pressupostària que la reforma demanava. La crisi iniciada el 2008, amb les retallades
pressupostàries que els governs van aplicar a partir del 2010, han comportat un
deteriorament progressiu i una sobrecàrrega insuportable dels seus professionals.
Hem vist com del 18% del pressupost de salut dedicat a l'atenció primària l'any 2010,
hem passat al 14% l'any 2016.
Els ciutadans han vist com s'han tancat serveis, s'ha prescindit de professionals i ha
augmentat l'espera per a ser visitats, el que ha comportat la massificació de l'atenció.
Es per això que proposo al Ple de l’Ajuntament el formular quatre demandes
concretes:
1. Augment del pressupost destinat a l’atenció primària que s'ha de situar com a minin
en un 20% per progressar fins al desitjables 25%. Amb aquests recursos es pot
plantejar una dotació suficient de centres d'atenció primària, atenció continuada i
urgències en tot el territori i desenvolupar totes les tasques de prevenció, assistència
i rehabilitació que són de Ia seva competència.
2. Fer de l’atenció primària l’eix del sistema sanitari públic. Cal traspassar poder a
l'atenció primària i donar-li el lideratge de qualsevol projecte de guia. Cal que els
serveis d'atenció primària siguin accessibles i suficients per fer de porta d'entrada al
sistema en totes les situacions perquè són els qui tenen una visió global de les
persones i dels seus problemes de salut i millor poden orientar sobre el tipus de servei
que necessiten en cada moment.
3. Recuperació del personal dels Equips d'Atenció Primària (EAPS) per cobrir el 100%
de les seves necessitats habituals i posar fi a la precarietat laboral.
4. Dotar d'autonomia de gestió i de lideratges propers els EAPs. Autonomia de gestió
vol dir apoderar als EAPs perquè (amb uns objectius i pressupost pactats prèviament)
puguin prestar amb més qualitat i proximitat els serveis d'atenció als ciutadans. Els
EAP han de negociar i fixar els seus objectius que han de respondre a criteris clínics i
ètics per sobre dels criteris econòmics. Han de retre comptes dels resultats i de la
utilització del pressupost assignat i tenir plena autonomia per decidir com organitzen
el seu treball. Els directius han de ser reconeguts líder clínics que mantinguin activitat
assistencial dins dels seus equips. Calen unes direccions que formin part dels equips,
siguin properes als professionals, puguin entendre les seves particularitats i puguin
donar el suport que necessiten.
Per això demanem que es produeixin, de manera immediata i palpable, acords i
resolucions en aquesta direcció. Cal que el pla per revertir la pèrdua de professionals
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dels equips d'atenció primària sigui aprovat pel Parlament abans de l’estiu, per
assegurar així un compromís polític compartit.”

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.
9.

INFORME DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
-

En tant que beneficiaris d’un ajut 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 per import de 23.822,19 € i atesa la impossibilitat de finalitzar
els treballs dins el termini previst a la convocatòria, establert al 15 de juny
vinent i atenent a les recomanacions dels tècnics del Servei de Prevenció
d’Incendis Forestals de la Subdirecció General de Boscos de la Direcció
General de Forest del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 27 d’abril
de 2017, s’ha sol·licitat una pròrroga del termini d’execució de les
actuacions objecte de subvenció, en el seu grau màxim i en tot cas per
un període mínim de dos mesos a comptar des del 15 de juny de 2017.

-

El dilluns dia 24 d’abril va tenir lloc l’acte protocol·lari d’inauguració de
l’estació depuradora d’aigües residuals del municipi construïda per donar
servei al centre penitenciari de Mas Enric i a les urbanitzacions de la
zona de ponent, identificada com a EDAR 2 en el pla de sanejament del
municipi. L’acte va estar presidit pels consellers de Territori i Sostenibilitat
i de Justícia de la Generalitat i va comptar amb la presència d’altres
autoritats.
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A iniciativa de l’ajuntament es varen convocar als presidents de les
urbanitzacions que ja estan connectades a l’equipament i de l’anterior
alcalde de la Vila, Sr. Josep M Gavaldà, qui va lluitar per aconseguir una
solució integral al sanejament del municipi.
-

El passat dimarts dia 2 del corrent va tenir una reunió a la seu de
l’Agència Catalana de l’Aigua amb el Sr. Josep M Obis i Soriano,
responsable de l’Àrea de Sanejament d'Aigües Residuals, i a la que fou
acompanyat pel secretari accidental Sr. Josep Llop i pel treballador
municipal Jordi Cabré.
Durant la reunió es tractaren tres qüestions principals. En primer terme
es va parlar de la gestió de les estacions depuradores de recent
construcció un cop hagi finalitzat l’any de manteniment que està inclòs en
el contracte de construcció, doncs ha de ser l’ajuntament qui se
n’encarregui. Com a qüestió precedent caldrà que l’ACA informi de quina
és la data que es té en compte per al còmput de l’any de gestió inclosa
en la licitació de l’obra, doncs pot ser la data de recepció provisional de
l’obra, la de posada en servei o de la inauguració.
La gestió de les infraestructures serà indirecta mitjançant concessió,
procediment que es tramitarà des de l’ajuntament comptant amb
l’assessorament tècnic de l’ACA, que també facilitarà models de plecs de
condicions tècniques i administratives. Rebutgen formar part de la mesa
d’adjudicació al·legant que mai en formen part. El sistema de finançament
és, en resum, el següent: l’ajuntament gira factura del cost del servei
concessionat a l’ACA, que paga en 30 dies aproximadament. Al mes de
gener fan una bestreta d’aproximadament el 80% del cost efectiu del
servei.
En segon lloc es va parlar de la depuradora a construir a Parc de Llevant,
als terrenys que s’obtindran dels promotors de la cinquena modificació el
POUM. L’ACA es comprometé a tirar endavant amb el projecte si
l’ajuntament cedeix el sòl.
Finalment es va insistir en la necessitat de resoldre el sanejament de la
urbanització la Bonaigua, que per l’actual configuració del sistema de
sanejament ha quedat aïllada. Escau realitzar aquesta obra per garantir
la seguretat sanitària del pou que abasta al municipi. El responsable de
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l’ACA es compromet a tractar la qüestió amb la solució que es doni per
al sector est.
-

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del passat 4 de maig es va
adjudicar el servei de socorrisme aquàtic de la piscina municipal de la
Torre d’en Guiu per la temporada d’estiu de 2017 a l’empresa Blue
Safety, SL per import de 8,55 €/hora més 1,80 € corresponents a l’IVA,
essent el preu final de 10,35 €/hora de servei.
Les altres ofertes eren de 11,98 €/hora per part de l‘empresa Grup
Serviesport i de 10,77 €/hora Risck Control RCS, SL.

-

Respecte 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,
transcorregut el termini per a la presentació de sol·licituds s’han presentat
un total de 32 aspirants. En breu s’emetrà la llista provisional d’admesos
i exclosos i, un cop constituït el tribunal de valoració, integrat pel secretari
de l’ajuntament en qualitat de president, un representant designat pel
SAM de la Diputació, un altre per l’Escola Administració Pública un
representant de la Direcció General de Seguretat Ciutadana de la
Generalitat i un funcionari de l’ajuntament que actuarà com a secretari,
es realitzaran les proves selectives.

-

El Sr. Santiago Padrell i Plana, en situació de baixa per IT des del passat
mes de desembre, ha rebut l’alta mèdica amb data del passat dilluns dia
8 de maig. Avaluat pel Servei de Prevenció de Riscos SP Activa es valora
apte per al servei amb restriccions que fan inviable la seva prestació com
a vigilant municipal. Temporalment se’l destinarà a tasques
administratives i de suport a les oficines municipals mentre no se li dóna
un destí definitiu i es fa coincidir l’horari laboral amb el de l’oficina. Així
mateix es mantindrà temporalment en servei al vigilant que en suplia la
baixa mentre no es resolgui el procés selectiu convocat amb aquest
objecte.

-

Mitjançant Decret de l‘alcaldia núm. 2017/220, de 18 d’abril, s’ha
denunciat el contracte signat en data 18 de setembre de 2006 amb la
Societat Cooperativa Catalana Limitada Baobab, SCCL, actualment
Escola Bressol Baobab, SL, representada per la Sra. Purificación
Izquierdo López, per la gestió indirecta del servei de la Llar d’infants
municipal del Catllar, amb efectes a 31 de juliol de 2017 i s’ha iniciat
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l’expedient de licitació de la gestió indirecte del servei de la Llar d’infants
municipal del Catllar.
El plec de clàusules administratives i tècniques s’està redactant des del
SAM de la Diputació mitjançant la corresponent petició d’assistència
tècnica efectuada amb anterioritat a aquest decret. Esperem que en breu
lliurin la documentació.
-

Semblantment a l’exposat s’ha procedit amb la licitació del servei de bar
restaurant de la Torre d’en Guiu, el plec de condicions del qual també es
redacta des de la Diputació de Tarragona per descongestionar una mica
els serveis administratius de l’ajuntament.

-

La Gerència Territorial del Cadastre de la Delegació del Ministeri
d’Hisenda i Funció Pública ha comunicat que deixa d’aplicar el coeficient
d’actualització de valors cadastrals que ve fent des del 2014 i a sol·licitud
de l’ajuntament per quant els valors cadastrals han quedat pròxims al
50% del valor de mercat dels immobles.

-

Mitjançant acord del Ple de la Diputació de Tarragona, BASE-Gestió
d’Ingressos ha revocat la delegació de facultats en matèria de recaptació
voluntària i en període executiu de la taxa de subministrament d’aigua
potable del municipi per quant la recaptació en període voluntari la
realitza EMATSA. Alhora es donen de baixa els rebuts pendents de
cobrament a la data de l’acord.

10. PRECS I PREGUNTES.
Per part del Sr. Alcalde atenent les peticions fetes pel grup municipal del Partit
dels Socialistes Catalunya, els fa entrega d’una còpia del Conveni de cessió
d’ús de les Pistes de Tennis Municipals de la Torre d’en Guiu establert amb el
Club Tennis El Catllar, text aprovat per la Junta de Govern Local de 30 de març
de 2017; així mateix els fa entrega d’una còpia del Conveni de col·laboració
establert amb l’Associació d’Espeleologia Tarragona aprovat per la Junta de
Govern Local de 16 de març de 2017.
Finalment, en quant a la qüestió de la quantia recaptada en concepte de taxa
de clavegueram, interpretem que es volen les dades de la taxa corresponents
a l’exercici de 2016 i son aquestes les que es passen a desglossar:
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En primer terme explicar que el període de cobrament de la taxa acaba, segons
el calendari previst, el proper 31 de maig, però encara no s’ha posat al
cobrament per BASE.
Les dades per a la confecció del padró han estat facilitades per EMATSA:
179.420 m3 d’aigua consumits per particulars de tots els sectors que abasta la
companyia.
D’aquesta xifra en resultaria un padró posat al cobrament de 30.645,75 € del
que cal descomptar aquelles urbanitzacions que no compten amb servei de
clavegueram operatiu durant l’exercici fiscal sotmès a tributació (com poden ser,
a tall d’exemple: Pins Manous III, La Bonaigua o Mas de Blanc) resultant un
padró de possible cobrament de 11.042,01 € (inclou el nucli urbà de la vila,
l’eixample, Masia de Boronat i Mas de Pallarès).
Aquest Padró encara s’ha de minorar amb aquells rebuts inferiors a 3 € que
BASE ja no posa al cobrament per ser majors els costos de gestió que la
quantitat a percebre, segons té establert en el seu reglament de gestió,
resultant, doncs uns padró posat al cobrament de 10.928,79 €.
Resum:
179.420 m3 d’aigua consumits
30.645,75 € padró segons consum
11.042,01 € padró només sectors amb clavegueram operatiu
10.928,79 € padró cobrable descomptant rebuts inferiors a 3 €
Acta seguit el Sr. Antonio López manifesta que la informació que sol·licitaven
no era la relativa a la facturació, sinó la que fa referència al cost de la recaptació
d’aquesta taxa per part de BASE, ja que la recaptació la podria portar EMATSA,
de franc, en comptes del cost que cobra BASE. Demana que es tingui en
compte aquesta possibilitat. BASE cobra el 2,5% en voluntària.
El Sr. Antonio López comenta que el dia 20 d’abril va enviar un correu electrònic
al secretari Jordi Reina demanant un seguit de documents en relació a la neteja
de les franges perimetrals als sectors de sòl urbà.
El 26 d’abril va enviar aquest mateix correu a l’alcalde i encara no té les dades.
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El Sr. Alcalde li respon que el secretari li va enviar per correu electrònic les
dades de les empreses adjudicatàries i les franges que tenien que netejar
cadascuna d’elles; i així mateix li va donar resposta verbal de la resta de
qüestions. El Sr. Alcalde admet l’error de no fer-ho per escrit, però li posa de
manifest que l’expedient està dipositat a l’Ajuntament i pot venir a consultar-ho.
El Sr. López insisteix que es respongui sempre per escrit.
El Sr. Antonio López, en relació a l’accident amb un castell inflable, manifesta
que sembla que no hi ha normativa general, i per tant sol·licita que es donin
instruccions al respecte als possibles instal·ladors.
El Sr. Alcalde li respon que es demanarà al SAM de la Diputació de Tarragona,
el seu criteri del procediment a seguir.
El Sr. Antonio López recorda al Sr. Alcalde que hi ha els contractes de neteja
de dependències municipals, manteniment d’extintors e instal·lació i
manteniment d’alarmes, que estan finalitzats i cal procedir a una nova
adjudicació.
La Sra. Montse Inglés sol·licita que se’ls informi de la situació de l’assistència
primària en el municipi, abans de les retallades i com està a dia d’avui, ja que
si ens adherim a una plataforma a nivell de Catalunya respecte de l’atenció
primària, seria bo saber com està la situació en el nostre municipi.
El Sr. Carlos Alvarez sol·licita que se li enviïn les comunicacions al correu
electrònic particular perquè el del Ajuntament no se li obre.
I, quan manquen cincs minuts per les sis de la tarda i no havent-hi més assumptes
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari acctal, estenc
la present acta.
L’Alcalde

El Secretari acctal.
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