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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 D’OCTUBRE DE 2017 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de sis de la tarda del dia onze 
d’octubre 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, posa incloure a l’ordre del dia, per motius 
d’urgència, els següents assumptes: 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 02/2017 DEL 
PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT CRÈDIT. 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 03/2017 DEL 
PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT SUPLEMENTS DE CRÈDIT. 
 
La Sra. Montserrat Inglés manifesta que en la Junta de Portaveus se li va indicar 
que la proposta relativa a aquestes modificacions de pressupost se li farien arribar 
el dimarts dia 10 i els seu grup municipal les ha rebut avui al migdia i no han tingut 
temps d’estudiar-les. 
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El Sr. Alcalde li demana disculpes i exposa que les modificacions de pressupost 
incorporen partides que han de permetre efectuar despeses que són urgents com 
ara l’adquisició d’uns DEA pel camp de futbol i reitera la seva voluntat 
d’incorporar-les a l’ordre del dia per la via d’urgència. 
 
El Secretari Interventor posa de manifest que la confecció de les propostes de 
modificació del pressupost, per raons de feina, no s’han acabat fins avui i han 
estat enviades immediatament després, i així mateix informa als membres de la 
corporació que no és obligatori remetre amb antelació les propostes que es 
sol·licita incloure en l’ordre del dia per raó d’urgència. 
 
Debatuda la urgència de la inclusió de les dues propostes a l’ordre del dia, el Sr. 
Alcalde ho sotmet a votació 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 i Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
S’hi 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 urgència que motiva la inclusió dels dos punts a l’ordre del 
dia s’aprova per majoria absoluta. 
 
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 7 DE SETEMBRE DE 
2017. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària del 
dia 7 de setembre de 2017, la qual ha estat tramesa juntament amb la 
convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
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El Sr. Antonio López manifesta que cal esmenar l’acta en el sentit que ell hi 
apareix com assistent i que va aprovar l’acta anterior, quan al Ple del dia 10 de 
setembre no hi va assistir; així mateix manifesta no estar d’acord amb algunes 
respostes donades per l’alcalde a les seves preguntes del Ple del dia 10 d’agost 
ja que deixen coses per contestar. 
 
L’alcalde li exposa que això no pot ser una esmena a l’acta sinó que s’ha de 
plantejar en el punt de precs i preguntes i que l’acta recull el que aquell dia en 
va contestar a les preguntes formulades. 
 
El Secretari Interventor manifesta que és pertinent modificar l’acta en relació a 
que no hi ha de constar el regidor Antonio López per quan no hi va assistir però 
que respecte a les respostes a les preguntes formulades l’acta les recull 
fidelment ja que s’ha transcrit el text del document que va llegir l’alcalde. 
 
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta, amb l’esmena de fer 
constar l’absència del Sr. Antonio López i per tant que no va votar a favor de 
l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, 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, M 
Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
S’hi abstén el regidor Sr. Antonio López López.  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta, amb l’esmena proposada, s’aprova per majoria 
absoluta. 
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL 

PRESSUPOST DE 2016, INFORMAT FAVORABLEMENT PER LA 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“La Comissió Especial de Comptes, en sessió de data 9 d’agost de 2017, per 
unanimitat de tots els seus membres, va informar favorablement el compte 
general de l’exercici 2016.  
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D’acord amb allò establert a l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el referit 
Compte ha estat sotmès al tràmit d’informació publicat corresponent sense que 
s’hagin presentat reclamacions (BOP núm. 162, de data 22 d’agost de 2017). 
 
El Ple de la Corporació és competent per l’aprovació del Compte General, 
d’acord amb el què estableix el ja citat article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març. 
 
En conseqüència, proposo al el ple de l’ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2016, el resum del qual és el 

següent: 
 
1.   Compte del Resultat econòmic patrimonial a 31.12.2016. 

 
1- Ingressos tributaris i urbanístics 3.337.526,82 € 

2- Transferències i subvencions rebudes  1.080.595,21 € 

3- Vendes i prestacions de serveis  82.469,83 € 

6- Altres ingressos de gestió ordinària 19.308,59 € 

  

A-TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 4.519.900,45 € 

  

8- Despeses de personal  -828.865,83 €  

9- Transferències i subvencions concedides 89.958,43 €  

11- Altres despeses de gestió ordinària -1.743.945,60 € 

12- Amortització de immobilitzat -546.525,83 € 

  

B-TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA -3.029.378,83 € 

  

I- RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA 1.490.521,62 € 

  

14- Altres partides no ordinàries 0,00 € 

  

II- RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES 1.490.521,62 € 

  

15- Ingressos financers 61.909,56€ 

16- Despeses financeres -14.446,58 € 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

5 
1.2.1.2 2017.011(589) 

20- Deteriorament de valor, baixes i alienacions d’actius i 
passius financers 

-152.600,69 € 

  

III- RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES -105.137,71 € 

  

IV- RESULTAT NET DE L’EXERCICI 1.385.383,91 € 

  
2.  Balanç de Situació a 31.12.2016.  

  
ACTIU  

 
A- ACTIU NO CORRENT 

 
10.729.819,75 € 

I- Immobilitzat intangible 123.834,16 € 

II- Immobilitzat material 10.419.313,59 € 

IV- Patrimoni públic del Sòl 156.672,00 € 

V- Inversions financeres a llarg termini 30.000,00 € 

  
B- ACTIU CORRENT 3.038.548,92 € 

III- Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 1.142.930,49 € 

V- Inversions financeres a curt termini 0,00 € 

VII- Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.895.618,43 € 

  
TOTAL ACTIU 13.768.368,67 € 

 
PATRIMONI NET I PASSIU 

 

 
A- PATRIMONI NET 

 
12.537.751,08 € 

I- Patrimoni 3.134.907,62 € 

II- Patrimoni generat 9.322.849,96 € 

IV- Subvencions rebudes pendents d’imputació a resultats 79.993,50 € 

  
B- PASSIU NO CORRENT 591.625,76 € 

II- Deutes a llarg termini 591.625,76 € 

  
C- PASSIU CORRENT 638.991,83 € 

II- Deutes a curt termini 419.030,22 € 

IV- Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 219.961,61 € 

  
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU  13.768.368,67 € 
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3. Estat de Tresoreria – moviments i situació de la tresoreria del dia 1.1.2016 al dia 
31.12.2016. 

 
EXISTÈNCIES INICIALS 614.278,74 € 

  

COBRAMENTS  

Pressupost corrent 1.249.926,19 € 

Pressupost tancat 377.537,14 € 

Operacions no pressupostaries 3.273.890,68 € 

  

PAGAMENTS   

Pressupost corrent 2.737.007,28 € 

Pressupost tancat 205.838,53 € 

Operacions no pressupostaries 677.198,51 € 

  

EXISTÈNCIES FINALS 1.895.618,43 € 

  

  
 
4. Romanent de Tresoreria a 31 de desembre de 2016. 
 

1- Fons líquids 1.881.035,88 € 

2- Drets pendents de cobrament 1.713.780,54 € 

3- Obligacions pendents de pagament 479.229,12 € 

I- Romanent de tresoreria total (1+2-3) 3.116.666,75 € 

II- Saldos de dubtós cobrament 571.885,41 € 

III- Excés de finançament afectat 6.444,93 € 

IV- Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-III)   2.538.336,41 € 

 
Segon.-  Trametre còpia del compte general aprovat a la Sindicatura de 

Comptes de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb la 
documentació que sigui preceptiva.” 

 
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, M 
Montserrat Inglés Novell, Antonio López López, Carlos Álvarez Molina i Eva 
Zafra Agea. 
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Abstencions: cap. 
 
Vots en contra: cap. 
 
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE DIVERSES 

ORDENANCES FISCALS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de diverses ordenances fiscals 
vigents 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. 
 

El secretari interventor ha elaborat, d’acord amb les indicacions de l’alcaldia, una 
proposta de modificació d’aquestes ordenances fiscals. 
 

Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels 
membres de la Corporació, acordi:  
 

Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la 
modificació  de les Ordenances fiscals vigents següents: 

 

NÚM.5. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL 
DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES O ENTITATS 
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT. 
 

Adherir-se al text publicat per la Diputació de Tarragona BASE - 
Gestió d’Ingressos - Serveis Centrals, codi: 2017/38-mjb al BOP 
número 177 de 13 de setembre de 2017. 
 

NÚM.9. TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
 

Modificar l’apartat annex de tarifes que quedarà redactat de la 
següent manera: 
 

ANNEX DE TARIFES 

Taxa pel subministrament d’aigua potable ús domèstic 
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Concepte  Tarifa 

Quota de servei domèstic C 4,6550 € 

Quota de servei domèstic D (nou concepte) 6,63504 € 

De 0 a 10 m3 al bimestre 0,3500 €/m³ 

Entre 11 i 29 m3 al bimestre 0,5560 €/m³ 

Entre 11 i 29 m3 al bimestre – social (nou concepte) 0,3500 €/m³ 

Més de 29 m3 al bimestre 1,3301 €/m³ 

El tercer bloc per a famílies nombroses s’inicia   

- 5 membres als 38 m3 (nou concepte)  

- 6 membres als 46 m3 (nou concepte)  

- 7 membres als 54 m3 (nou concepte)  

- 8 membres als 62 m3 (nou concepte)  

Alta comptador 13 mm (inclou venda del comptador, 
petit material i instal·lació). (es manté) 

156,66 € 

Reposició del servei  (es manté) 21,59 € 

Dipòsit de contractació (es manté) 61,96 € 

Arbitri municipal (es manté) 10,50 € 

 

Taxa pel subministrament d’aigua potable ús establiments col·lectius 

Concepte Tarifa 

Quota de servei 34,90 € 

M3 consumits 2,1000 €/m³ 

 
Taxa pel subministrament d’aigua potable ús municipal 

Concepte Tarifa 

M3 consumits ús municipal (nou concepte) 0,7900 €/m3 

Tots els conceptes es facturaran amb el seu IVA corresponent 
 

NÚM. 15. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS 
D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER 
L’AJUNTAMENT. 
 

Adherir-se al text publicat per la Diputació de Tarragona BASE - 
Gestió d’Ingressos - Serveis Centrals, codi: 2017/38-mjb al BOP 
número 177 de 13 de setembre de 2017. 
 

NÚM. 16. REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L’INCREMENT 
DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS. 
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Adherir-se al text publicat per la Diputació de Tarragona BASE - 
Gestió d’Ingressos - Serveis Centrals, codi: 2017/38-mjb al BOP 
número 177 de 13 de setembre de 2017. 
 

NÚM. 17. ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
 

Adherir-se al text publicat per la Diputació de Tarragona BASE - 
Gestió d’Ingressos - Serveis Centrals, codi: 2017/38-mjb al BOP 
número 177 de 13 de setembre de 2017. 
 

NÚM. 18. REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES. 

 

Adherir-se al text publicat per la Diputació de Tarragona BASE - 
Gestió d’Ingressos - Serveis Centrals, codi: 2017/38-mjb al BOP 
número 177 de 13 de setembre de 2017. 
 

NÚM. 19. REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 
 

Adherir-se al text publicat per la Diputació de Tarragona BASE - 
Gestió d’Ingressos - Serveis Centrals, codi: 2017/38-mjb al BOP 
número 177 de 13 de setembre de 2017. 
 

NÚM. 20. REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 
 

Adherir-se al text publicat per la Diputació de Tarragona BASE - 
Gestió d’Ingressos - Serveis Centrals, codi: 2017/38-mjb al BOP 
número 177 de 13 de setembre de 2017. 

 

Segon.-  Aquest acord provisional i els textos de les modificacions de les 
ordenances fiscals 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 
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definitiu més el text íntegre de les modificacions de les ordenances, es 
publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en 
vigor. 

 

Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de 
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de 
recurs.” 

 
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, 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. 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

NÚMERO 6 DEL POUM RELATIVA AL REPARTIMENT DELS COSTOS 
QUE COMPORTA L’EXECUCIÓ D’INFRAESTRUCTURES COMUNES. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“1. ANTECEDENTS DE FET 
 
El POUM del Catllar va ser aprovat definitivament i el seu text refós publicat al 
Diari Oficial de la Generalitat del 9 de febrer de 2010. Posteriorment, la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, a petició de l’Ajuntament, va 
procedir a la correcció d’errades materials (exp. 1)  i ho va publicar al Diari 
Oficial de la Generalitat el 2 de juny de 2010. La mateixa Comissió, en sessió 
del 28 d’octubre de 2010, acordà l’aprovació definitiva de les modificacions 
puntuals 1 i 2, publicada al Diari Oficial de la Generalitat el 17 de gener de 2011. 
 
Posteriorment, s‘han tramitat tres expedients de correcció d’errades i quatre 
més de modificacions puntuals. 
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Durant el temps transcorregut des de l’entrada en vigir del POUM es constata 
que és del tot aconsellable, com després es dirà, procedir a introduir una nova 
modificació puntual en el seu redactat per tal d’incorporar la previsió legal del 
repartiment dels costos que comporta l’execució d’infraestructures que afecten 
dos o més polígons o sectors i que no són sistemes generals. 
 
Per Provisió de l’alcaldia de data 7 de juny de 2017, es va iniciar l’expedient de 
modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal,  
 
A aquest efecte l’arquitecte municipal i alhora redactor del POUM, ha elaborat 
la proposta de modificació que es descriu tot seguit:   
 
“1.- ANTECEDENTS 
 
La Comissió d’Urbanisme de Tarragona, en sessions  celebrades els dies 12 
de novembre de 2009 i 22 d’abril de 2009, va acordar donar la conformitat al 
Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística municipal del Catllar, en compliment 
de l’acord d’aprovació definitiva de 22 d’abril de 2009, amb la incorporació d’ofici 
de diverses prescripcions, i aquest acord es va publicar en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, núm. 5563, de 9 de febrer de 2010. 
 
En el desenvolupament del POUM han anat sorgint algunes qüestions que han 
necessitat respostes adequades. Per aquesta raó, l’Ajuntament del Catllar ha 
tramitat fins avui diverses modificacions puntuals del seu POUM que han estat 
aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona. 
 
Una altra qüestió recent fa referència al repartiment dels costos que comporta 
l’execució d’infraestructures que afecten dos o més polígons o sectors i que no 
són sistemes generals. La casuística ja s’ha fet evident de manera clara a la 
zona de Manous, on la situació relativa dels polígons 17a, 17b i 17c fa que 
s’hagin de posar necessàriament d’acord per executar els seus respectius 
serveis urbanístics bàsics. I  també a la zona el Mèdol i mas de Caragol, que 
han de compartir el col·lector d’aigües residuals fins a trobar la xarxa d’alta. 
 
La Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i 
del sector públic, en el seu article 191.7, afegeix l’article 118 bis al Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme (TRLU). Aquesta disposició és la que dóna empara a la present 
modificació, en tant que disposa que, en el cas que es requereixi l’execució 
d’una infraestructura que sigui comuna a més d’una actuació urbanística, haurà 
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de ser el planejament general qui afecti els polígons respectius i qui determini 
“la quota de participació que pertoca a cada polígon afectat en proporció a 
l’aprofitament urbanístic assignat a cada actuació urbanística.” 
 

2.- JUSTIFICACIÓ DE L’INTERÈS PÚBLIC DE L’ACTUACIÓ. 

Es tracta de poder garantir que s’executin infraestructures comunes o aquelles 
que siguin necessàries pel terme municipal del Catllar, que afecten a diferents 
sectors o polígons d’actuació urbanística d’aquest municipi, ja sigui en el cas 
que s’hagin d’executar de manera prèvia al desenvolupament d’algun dels 
polígons o bé de forma simultània. Així, sense necessitat que s’hagin de 
desenvolupar els àmbits dels que formin part o dels que es puguin veure 
afectats, el municipi pot decidir la conveniència i oportunitat de la seva execució 
anticipada, l’obtenció dels terrenys que siguin necessaris i que el seu cost es 
reparteixi de forma equitativa entre els propietaris per tal de garantir l’equilibri 
de beneficis i càrregues. 
 
3.- JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT.  
 
A la vista de les circumstàncies que van sorgint en la gestió urbanística del 
POUM vigent del municipi del Catllar, és convenient i oportú adaptar-lo, sempre 
en la mesura que permeti el marc legal aplicable.  
 
El POUM preveu que la delimitació poligonal per l’execució del planejament 
s’ajustarà a la normativa vigent en matèria urbanística i que es podran modificar 
els àmbits establerts als efectes de facilitar la seva gestió o bé d’efectuar un 
millor repartiment dels beneficis i les càrregues que se’n derivin. 
 
L’objectiu no és altre que el desenvolupament sostenible del municipi, segons 
el concepte que es defineix a l’article 3 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU). 
 
Es pretén establir percentatges de participació en l’execució de les 
infraestructures comunes o que siguin necessàries, repartint el seu cost 
d’execució en proporció a l’aprofitament urbanístic assignat a cada actuació 
urbanística, incloent igualment el cost d’obtenció del sòl corresponent, si 
s’escau,  per tal que es produeixi un repartiment equitatiu de beneficis i 
càrregues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
4.- TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL. 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

13 
1.2.1.2 2017.011(589) 

 
Aquesta modificació puntual es tramita a l’empara de l’establert en els articles 
96 i 97 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme vigent a Catalunya. 
 
5.- CONCRECIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
 
Es tracta d’afegir un nou article, que serà l’article 118 bis de les Normes 
Urbanístiques del POUM, amb el següent redactat 
 
“Article 118 bis. Execució d’infraestructures comunes. 
 
1.- En els casos previstos a l’art. 118 bis del text refós de la Llei d’urbanisme, el 
cost dels serveis urbanístics que necessàriament s’hagin d’implantar i que hagin 
de ser comuns a dos o més polígons, es repartiran en proporció a l’aprofitament 
urbanístic que fixa el POUM per a cada un. Aquesta determinació és 
directament aplicable a la totalitat dels polígons en sòl urbà, regulats en els 
articles 114 a 118 de les normes del POUM i amb aprofitaments 
inequívocament fixats, sense necessitat de modificar expressament el 
planejament general en cada ocasió. 
 
2.- Si en la implantació d’una determinada infraestructura només s’hi pot 
implicar una part d’un polígon, perfectament diferenciable de la resta, la 
contribució d’aquest polígon en el cost de la infraestructura serà proporcional a 
l’aprofitament  que correspongui a la part implicada. 

 
6.- APLICACIÓ ALS POLÍGONS DETECTATS FINS EL MOMENT. 
 
A la zona de Manous es calcula la proporció entre els tres polígons 17 (a, b i c), 
i també la proporció si es prenen de dos en dos, essent sempre el polígon 17c 
un dels dos: 
 

Polígon Aprof. total (m2 sostre) Quota (%) 

17a 5.134,46 14,42 

17b 5.887,11 16,54 

17c 24.573,30 69,04 

TOTAL 35.594,87 100,00 

 

Polígon Aprof. total (m2 sostre) Quota (%) 

17a 5.134,46 17,28 
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17c 24.573,30 82,72 

TOTAL 29.707,76 100,00 

 

Polígon Aprof. total (m2 sostre) Quota (%) 

17b 5.887,11 23,96 

17c 24.573,30 76,04 

TOTAL 29.707,76 100,00 

 
A la zona del Mèdol i mas de Caragol, la proporció s’estableix als efectes de la 
construcció del col·lector comú de clavegueram, i s’haurà de modificar en el cas 
que no s’hi puguin abocar les aigües del vessant ponentí del Mèdol  
 

Polígon Aprof. total (m2 sostre) Quota (%) 

8 Mèdol 16.031,07 49,17 

9 Mas de Caragol 16.572,60 50,83 

TOTAL 32.603,67 100,00 

 
En data 10 de juliol de 2017, es va emetre l’informe de Secretaria sobre la 
legislació aplicable i el procediment legal a seguir. 
 
Els articles 96 i concordants del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme estableixen que la tramitació de 
les modificacions dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal segueixen la 
mateixa tramitació que l’establerta per a l’aprovació  d’aquests. En 
conseqüència correspon a l’ajuntament l’aprovació inicial i la provisional i a la 
CTUT l’aprovació definitiva. Aprovada inicialment la modificació es posarà a 
informació pública per un termini d’un mes, es recavaran els informes dels 
organismes competents en la matèria i es comunicarà a les corporacions locals 
limítrofes. Alhora es sol·licitarà informe previ a la pròpia CTUT. 
 
Vist l’article 52.2 del Decret Legislatiu 1/2005 pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot això, proposo que el Ple de l’Ajuntament adopti el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar inicialment la modificació del Pla d’ordenació urbanística 

municipal pel repartiment dels costos que comporta l’execució 
d’infraestructures que afecten a dos o més polígons o sectors i que 
no són sistemes generals. 
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Segon.  Obrir un període d'informació pública per un termini de trenta dies 
mitjançant anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona, i en un diari de en un diari de premsa periòdica de més 
divulgació en l'àmbit municipal, als efectes de presentació de 
possibles al·legacions. També se’n farà la publicitat per mitjans 
telemàtics. 

 
 Així mateix, s’acorda que, de manera simultània, es doni audiència 

als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confronti amb els del 
municipi que és objecte del pla i se sotmeti el Pla a les consultes que 
procedeixin de les administracions públiques afectades i del públic 
interessat. 

 
Tercer.  Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de 

llurs competències sectorials. 
 
Quart.  Contra aquest acord, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no 

qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.” 
 
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, 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. 
 
5.    APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 02/2017 

DEL PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT CRÈDIT 
EXTRAORDINARI. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
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“Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant 
crèdit extraordinari. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 2 d’octubre de 2017 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari, i s’ha elaborat la 
corresponent proposta. 
 
2. El secretari i l’interventor han emès informes favorables. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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, i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost 
de la corporació no existeixi crèdit, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient 
de crèdit extraordinari. 

El finançament es fa a càrrec a nous ingressos i baixes de crèdit. 

3. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del 
Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 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, amb relació 
a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP). 
 
Per tot això, proposo que el Ple de l'Ajuntament, adopti el següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 02/2017, per import de 
22.000,00 €, que cal finançar mitjançant nous ingressos, baixes de crèdit i romanent 
líquid de tresoreria del pressupost vigent de la corporació d’acord amb el següent 
detall: 
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SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà 
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per 

resoldre-les.” 
 
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, 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. 

PROGRAMA ECONÒMIC DESCRIPCIÓ
CRÈDIT 

INICIAL

CRÈDIT 

EXTRAORDINARI

CRÈDIT 

FINAL

Subvenció enllumenat Parc de Llevant 0,00 13.000,00 13.000,00

Subvenció club de Tennis 0,00 3.000,00 3.000,00

Associació Ukeleles 0,00 1.000,00 1.000,00

Recollida animals abandonats 0,00 4.000,00 4.000,00

Retirada de vehicles 0,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 22.000,00 22.000,00

FINANÇAMENT

BAIXES DE CRÈDIT

PROGRAMA ECONÒMIC DESCRIPCIÓ
CRÈDIT 

INICIAL

CRÈDIT 

EXTRAORDINARI

CRÈDIT 

FINAL

165 62311 Adequació enllumenat el Mèdol 60.000,00 11.000,00 49.000,00

929 50000 FONS DE CONTINGÈNCIA. Art. 31 de la Ll 16.000,00 11.000,00 5.000,00

TOTAL BAIXES DE CRÈDIT 76.000,00 22.000,00 54.000,00

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

PARTIDA

PARTIDA

DESPESES

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 02/2017
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6.    APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 03/2017 

DEL PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT SUPLEMENTS DE 
CRÈDIT. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant 
suplement de crèdit. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 2 d’octubre de 2017 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari, i s’ha elaborat la 
corresponent proposta. 
 
2. El secretari i l’interventor han emès informes favorables. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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, i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost 
de la corporació no existeixi crèdit, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient 
de crèdit extraordinari. 

El finançament es fa a càrrec a nous ingressos i baixes de crèdit. 

3. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del 
Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 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, amb relació 
a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP). 
 
Per tot això, proposo que el Ple de l'Ajuntament, adopti el següent acord: 
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PRIMER.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 03/2017, per import de 
18.700,00 €, que cal finançar mitjançant nous ingressos, baixes de crèdit i romanent 
líquid de tresoreria del pressupost vigent de la corporació d’acord amb el següent 
detall: 
 

 
 
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà 
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per 

resoldre-les.” 
 
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, M 

PROGRAMA ECONÒMIC DESCRIPCIÓ
CRÈDIT 

INICIAL

CRÈDIT 

EXTRAORDINARI

CRÈDIT 

FINAL

920 62304 Adquisició de petit material inventariable 5.000,00 4.000,00 9.000,00

312 62303 Equipament de material sanitari. 2.000,00 3.000,00 5.000,00

337 62306 Escomesa elèctrica local Pins Manous I 3000,00 10.000,00 13.000,00

342 62200 Construcció de dues pistes de petanca 2.000,00 200,00 2.200,00

342 62305 Adquisició DEA pel camp de futbol municipal 1.200,00 1.500,00 2.700,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS 13.200,00 18.700,00 31.900,00

FINANÇAMENT

BAIXES DE CRÈDIT

PROGRAMA ECONÒMIC DESCRIPCIÓ
CRÈDIT 

INICIAL

CRÈDIT 

EXTRAORDINARI

CRÈDIT 

FINAL

342 63206 Condicionament pistes de tennis 16.980,56 10.000,00 6.980,56

929 50000 Fons de contingència 5.000,00 5.000,00 0,00

163 46502 Transferències corrents a Consell Comarcal 75.000,00 3.700,00 71.300,00

TOTAL BAIXES DE CRÈDIT 96.980,56 18.700,00 78.280,56

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 03/2017

SUPLEMENT DE CRÈDITS

DESPESES

PARTIDA

PARTIDA
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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. 
 
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS. 
 
7. MOCIÓ DE CONDEMNA I REBUIG A LES ACCIONS POLICIALS DEL 

PASSAT 1 D’OCTUBRE. 
 
El Sr. Alcalde dona compte de la moció presentada per tots el grups municipals 
que diu el següent: 
 
Davant els incidents en forma d'agressions policials desmesurades i 
desproporcionades infligides pels Cossos i Forces de Seguretat de 1'Estat cap 
a ciutadans i ciutadanes que es trobaven concentrats el passat 1 d'octubre de 
forma cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent per expressar la seva 
voluntat en l'exercici bàsic de l'activitat democràtica. 
 
Com a conseqüència directa de l‘anterior, constatar que gairebé 900 persones 
van ser ateses per els serveis sanitaris, segons dades registrades, a mans de 
la brutalitat policial, dos d'elles en estat molt greu, la vulneració de drets 
fonamentals i les imatges d'agressions, repressió sense contemplacions i 
violència. Els danys materials que els cossos de seguretat han causat en 
edificis i a l'espai públic han de ser rescabalats. 
 
Donada la nostra preocupació per la situació generada els darrers dies, a 
Catalunya arrel dels esdeveniments del dia 1 d'octubre protagonitzats pels 
cossos i forces de seguretat de l'Estat, i per l'executiu que els dirigeix. 
 
Atès que hem de ser capaços, tots plegats, de capgirar la situació generada i 
reprendre per tots els mitjans al nostre abast el bon camí, el camí del sentit 
comú, el camí de la mesura, el camí de la pau, assolits mitjançant la negociació 
i el diàleg. 
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Encoratgem a tots i a totes a pensar en el bé comú i l'interès general, i sobretot 
en no cometre errors del passat ni retornar al mateix. 
 
Per tot l'esmentat anteriorment, proposem al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Condemnar enèrgicament aquestes accions d'abús de la força i 

d'autoritat per part dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat. 
 
Segon.-  Mostrar la nostra solidaritat i suport amb les i els nostres conciutadans 

que van concentrar-se i manifestar-se pacíficament, i en especial, als 
centenars de persones que van resultar ferides a conseqüència de 
les brutals i desproporcionades càrregues policials del dia 1 d'octubre 
exercides en contra de població pacífica concentrada en exercici del 
seu dret de vot. 

 
Tercer.-  Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia 

i la Guardia Civil enviats per impedir la celebració del referèndum 
suspès per el Tribunal Constitucional. 

 
Quart.-  Demanar que el govern de l'Estat assumeixi totes les responsabilitats 

pels danys personals i materials conseqüència d'aquesta brutal 
repressió. 

 
Cinquè.-  Fer una crida al manteniment de la convivència i la cohesió social. 

Des de cada ideologia, partit polític, des de cada un dels sentiments 
individuals apel·lem a actuar amb respecte i serenor. En aquests 
moments excepcionals seguirem fent les gestions que pertoquin per 
recuperar la normalitat a la nostra vida. 

 
Sisè.-  Exigir els nostres dirigents i mandataris que seguin i parlin, que obrin 

portes de pau í cerquin ponts de diàleg, com a única via de solució 
possible per a sortir-nos de la cruïlla en que hores d'ara ens trobem. 

 
Setè.-  Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la 

Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Senat, al 
Parlament Europeu, a la Diputació Provincial, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, 
Comissió Europea, al Síndic de Greuges i al Defensor del Pueblo. 
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Acte seguit es sotmet a votació la moció presentada 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, 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. 
 
 
B) CONTROL SOBRE LA RESTA D’ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 
 
8.  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA ADOPTATS DES 

DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2017/432 AL 2017/492. 
 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2017/432, de data 
4 de setembre, al 2017/492, de data 5 d’octubre 2017. 
 
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats. 
 
9. INFORMES DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. alcalde informa de les següents qüestions: 
 
1) La Junta de govern de la Diputació de Tarragona ha resolt concedir les 
subvencions corresponents al programa PEXI. Al nostre ajuntament ens han 
concedit, d’acord amb allò sol·licitat, dos ajuts per import de 17.998,00 euros 
cadascun per al finançament de la substitució de l’enllumenat públic de les 
urbanitzacions Coll de Tapioles i de Mas de Cargol. En breu es farà la licitació 
dels treballs. 
 
2) En quant als ajuts atorgats per l’ajuntament a entitats, informar de les 
següents concessions: 
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a) Mitjançant acord de la Junta de Govern de 14 de setembre de 2017 es va 
lliurar a la Fundació Esclerosi Múltiple l’import de 119,00 € recaptats en la venda 
de material subministrat per aquesta entitat i es concedí una subvenció per 
import de 1.475,00 € equivalents als imports recaptats per la venda d’entrades 
a la piscina municipal i el valor del material no venut. 
 
b) També mitjançant acord de la Junta de Govern de 14 de setembre es va 
atorgar un ajut per import de 4.500,00 € a la urbanització Esplai Tarragoní pels 
treballs de manteniment de les zones verdes, instal·lació de reductors de 
velocitat i reparació d’una vorera. El cost de les actuacions era d’11.586,36 €. 
 
3) En l’anterior sessió del ple informàvem de l’inici de la tramitació de les 
modificacions puntuals números 6 i 7 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
i que s’havia sol·licitat la declaració de no subjecció de la modificació setena a 
avaluació ambiental. Doncs bé, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental 
del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha informat que l’esmentada 
modificació implica un canvi en la qualificació del sòl no urbanitzable i, àdhuc, 
l’admissió de nous usos no previstos en el planejament vigent i en 
conseqüència la modificació proposada haurà de ser objecte d’avaluació 
ambiental essent-li d’aplicació allò establert a l’article 45 de la Llei 21/2013, 
d’avaluació ambiental.  
 
4) L’ajuntament, atesa la necessitat de resoldre l’atzucac que representà que el 
fins aleshores adjudicatari del servei, l’empresa Tarraco Higiene SL, anunciés 
que cessava en aquella de forma immediata, mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local del passat 17 de setembre va adjudicar el servei de neteja de les 
dependències municipals de les instal·lacions de l’escola de primària de l’Institut 
Escola l’Agulla mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista 
LYMM, SL, amb NIF B-55575781, per un import de de 3.696,07 euros i 776,17 
euros d’IVA i per un període de tres mesos, temps que es considera suficient per 
tal de poder realitzar el procediment de contractació del servei plurianual. 
 
5) Un cop finalitzats els treballs de millora dels equips de clima del centre 
cultural, i per garantir la seguretat de les persones i d’alguns aparells, s’ha 
adjudicat el subministrament i instal·lació de  tanques metàl·liques amb tramex 
lleugerament elevades per protegir les màquines instal·lades al fossat que hi ha 
a la façana principal de l’edifici, a l’empresa Metalúrgicas Deco SL per la 
quantitat total de 1.034,55 euros (corresponents al pressupost d’execució 
material de 855,00 euros, més 179,55 euros corresponents al 21% d’IVA). 
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6) En el marc de les obres d’adequació i optimització de les dependències del 
consultori mèdic i dels serveis socials s’han adjudicat els treballs de 
subministrament i col·locació d’un moble amb pica inoxidable, amb connexions 
a la xarxa d’aigua freda i calenta i a la de sanejament mitjançant una bomba, i 
l’execució d’una porta de comunicació de l’antiga dependència de l’assistenta 
social amb la sala de cures, a l’empresa CASANOVA BERTRAN SL, per la 
quantitat de 4.500,00 euros (3.719,00 € més 781,00 € corresponents al 21% 
d’IVA). 
 
7) Amb l’objectiu de millorar l’ús de les instal·lacions dels centres educatius 
situats a la carretera de Tarragona s/n i descongestionar la zona habilitada 
temporalment com a aparcament facilitant als docents l’estacionament dels 
seus vehicles al carrer de les Escoles noves, s’ha previst la instal·lació d’una 
escala d’accés  des de la zona posterior dels edificis fins a la zona de pavellons, 
essent-li adjudicats els treballs a l’empresa METALÚRGICAS DECO SL, per la 
quantitat de 2.113,87 euros (1.747,00 € més 366,87 € corresponents al 21% 
d’IVA). 
 
8) Considerant necessari dotar el carrer d’Antoni de Villarroel d’enllumenat 
públic als efectes de millorar la mobilitat dels veïns mentre no s’urbanitza dita 
via en la seva part corresponent a la urbanització dels Cocons, se n’ha adjudicat 
la instal·lació a l’empresa BOSIR SA, per la quantitat de 6.879,41 euros 
(5.685,46 € més 1.193,95 € corresponents al 21% d’IVA). 
 
9) La Junta de Govern de 21 de setembre va aprovar, entre d’altres qüestions, 
l’expedient de contractació de les obres incloses en el Projecte de Reforma de 
la Casa de la Vila mitjançant procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació, 
per un import de licitació de 85.395,72 € i 17.933,10,  en concepte d’Impost 
sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21% així com el plec de clàusules 
administratives que han de regir  el procés d’adjudicació. Anirem informant de 
les vicissituds de l’expedient.   
 
10) En relació amb diferents qüestions inherents a l’àrea de recursos humans,   
en primer terme, informar que s’ha concedit a la Sra. Emilia Recasens Collado, 
professora de música de l’escola municipal, contractada en règim laboral 
mitjançant un contracte de treball fix discontinu, l’excedència voluntària amb 
efectes des del dia 12 de setembre de 2017. 
 
Alhora, informar que el procés de selecció i formació de borsa de treball del lloc 
de treball de guia del Centre d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià va 
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quedar desert al no superar, cap de les dues candidates personades, la prova 
de coneixements generals. 
 
Donada la necessitat de cobrir aquest lloc de treball per tal de donar continuïtat 
a la prestació del servei, es fa necessari iniciar un nou procés selectiu, havent-
se aprovat les bases del procés mitjançant acord de la Junta de Govern del 
proppassat 21 de setembre. 
 
11) Respecte dels treballs d’arranjament del porxo del davant de la porta 
d’accés de la llar d’infants, que havia estat apuntalat per motius de seguretat, 
informar que l’empresa adjudicatària dels treballs, Construccions i Excavacions 
F C, SL, ha renunciat a la seva execució per desacord amb la solució 
proposada. Per aquest motiu s’han adjudicat els treballs a la següent empresa 
a la que se li havia sol·licitat pressupost, que és  la societat Excavacions 
Casanova Bertran, SL, per un import de 3.421,00 € més 718,41 € corresponents 
al 21% d’IVA, el que fa un total de 4.139,41 €. 
 
12) Atenent a la petició del Consell Comarcal de Tarragonès, l’ajuntament 
acollirà, a l’auditori del Centre Cultural, el proper 19 de desembre, la “Trobada 
de corals d’associacions de Gent Gran del Tarragonès” acte que tindrà lloc a 
l’auditori del Centre Cultural. La col·laboració municipal, inicialment, rau en la 
cessió de l’espai on es faran les actuacions. Properament anirem coneixent els 
detalls de la jornada. 
 
13) Mitjançant acord de la Junta de Govern del passat 5 d’octubre s’ha aprovat 
la concurrència al procés d’alienació de vehicles de l’Agència Catalana de 
l’Aigua per ampliar el parc mòbil municipal. Es tracta de fer una oferta per algun 
dels 36 vehicles tot terreny que han posat a subhasta per imports que van dels  
1.200 € als 3.100 €. Prèviament caldrà valorar-ne l’estat per part d’algun 
observador especialitzat enviat per l’ajuntament que es desplaci fins al lloc on 
estan estacionats, essent aquest el criteri que determinarà si finalment es 
presenta oferta o no.  
 
14) El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dins dels Contractes 
Programa en matèria de Serveis Socials, altres programes de benestar social i 
polítiques d’igualtat, ens ha concedit un ajut per import de 3.000,00 per 
l’execució del Pla d’Actuació anual en Joventut 2017. 
 
15) Properament, l’empresa EMATSA iniciarà els treballs d’arranjament, millora 
i posada a punt, de la font dels malats, situada al carrer Camí de la Font. 
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10. PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Antonio López reitera que el seu grup municipal ha rebut avui i per tant 
amb molt de retard la documentació relativa a les modificacions de crèdit del 
pressupost municipal i el text del decret 489. 
 
Manifesta que, en relació a les preguntes que van ser contestades en el Ple 
anterior, no es va donar resposta a la de quants llibres de la diada de Sant Jordi 
van anar a la Biblioteca Municipal. 
 
També posa de manifest que, respecte a les fundes de manilles i les manilles 
que es va dir s’havien adquirit, no entén la necessitat de la seva adquisició sinó 
hi ha hagut un increment de la plantilla i que no creu sigui justificat pel seu 
desgast, tal i com es va manifestar en el Ple anterior. 
 
Seguidament qüestiona el fet que s’hagessin comprat, aquest any, més roses 
per Sant Jordi que l’any anterior. 
 
El Sr. Alcalde li manifesta que per la tarda hi va haver una trobada de corals del 
Tarragonès i es va regalar una rosa a cadascun dels assistents. 
 
En relació al curs “L’estrès al seu lloc” quantes persones si van inscriure. 
 
La regidora Teresa Maria Canela li contesta que 22. 
 
El Sr. Antonio López sol·licita se li faciliti un estat d’execució del pressupost a 
nivell de capítols. 
 
Seguidament formula les sol·licituds següents: 
 
- Còpia del conveni amb EMATSA que s’esmenta en el punt 4 de l’ordre del dia 
de la Junta de Govern de data 24 d’agost. 
 
- Còpia dels contractes d’alta i de baixa del personal des de l’1 de gener fins a 
dia d’avui. 
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- Escrit on s’indiquin els treballs que realitza i té assignats el vigilant TIP 001, 
que segons es posa de manifest a l’acta de la Junta de Govern de 3 d’agost 
són merament administratius. 
 
 - La modificació de l’ordenança fiscal reguladora dels residus urbans, en els 
temes acordats l’any passat entre l’equip de govern  i el grup socialista, relatiu 
a les deduccions de la taxa per l’ús de la deixalleria. 
 
- La realització de trencalls per l’aigua de pluja en el camins que s’han 
condicionat en motiu d’haver estat utilitzats per la construcció de les estacions 
depuradores, tot utilitzant la subvenció per arranjament de camins del Consell 
Comarcal. 
 
L’alcalde li contesta que, degut al material amb que han estat condicionats els 
camins, dubte que això es pugui fer, que la subvenció del Consell Comarcal 
encara no ha estat convocada i que té entès que serà per altres finalitats i que 
el manteniment d’aquests camins correspon al concessionari. 
 
- La reparació de les senyals que indiquen diverses rutes, a la zona del pàrquing 
de caravanes, que estan malmeses i el poste indicatiu del GR172 situat a la 
desviació del Mas de Salort que està al terra trencat. 
 
- Se’ns indiqui els llocs on s’han hi han càmeres, tant de velles com de noves, 
el motiu de la seva instal·lació, qui té accés a les imatges i quina empresa les 
ha instal·lat. 
 
L’alcalde li comenta que encara no s’han instal·lat, que les càmeres noves 
substituiran les velles i que les instal·larà l’informàtic de l’ajuntament. 
 
- Còpia de l’informe del Sam de la Diputació de Tarragona relatiu a la possibilitat 
d’establir una segona ocupació pels vigilants. 
 
Seguidament el regidor Sr. Antonio López formula les següents preguntes: 
 
- Per què s’ha reobert la borsa de treball dels vigilants, segons consta a l’acta 
de la Junta de Govern del dia 31 d’agost i encara no s’han publicat les bases?. 
 
- Quins criteris es segueixen per diversificar les tasques entre els arquitectes 
Sr. Llop i Sr. López? I si tenen tanta feina que se n’ha hagut de contractar un 
altre? 
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L’alcalde li respon que no s’ha contractat cap arquitecte, s’ha contractat un 
aparellador per tal de finalitzar les tasques de confecció del nomenclàtor dels 
carrers del municipi i la seva numeració, ja que es necessari per poder posar 
en marxa diverses aplicacions informàtiques de gestió municipal. Se l’ha 
contractat mitjançant contracte de projecte i obra per un termini estimat de 2 
setmanes. 
 
- En quina situació es troba la reclamació que fa fer la Sra. Lorena Sanchez 
arrel de la seva caiguda?. 
 
- En relació al número d’expedient 36/174-SAT, com està el manteniment de 
les rotondes de la carretera TP-2031 assignades a l’ajuntament?. 
 
L’alcalde li respon que en una reunió amb la Diputació es va determinar que 
havíem de fer cadascun i es va executar el que ens tocava. 
 
- En quina fase es troba el mapa de capacitat acústica? 
 
L’alcalde respon que és la Generalitat qui fa una proposta i l’ajuntament pot 
introduir esmenes; en el nostre cas es va acceptar, d’acord amb els tècnics, la 
proposta feta per la Generalitat. 
 
- Mitjançant el registre d’entrada 1932 constar afegir un certificat de nivell C de 
català al currículum entregat prèviament. Per a quina borda de treball es van 
presentar aquests mèrits?. Per quin lloc de treball es va presentar el 
currículum?. I si es així en quina convocatòria d’anunci es va publicar la 
possibilitat de presentar mèrits?. 
 
Arribat a aquest punt la Sra. Eva Zafra s’absenta del Ple. 
 
El Sr. López continua amb el seu torn de preguntes. 
 
- S’ha recepcionat el clavegueram de la Cativera?. 
 
L’alcalde respon que no. No es pot recepcionar amb l’estat en que està. 
 
- Com funciona la possibilitat d’utilització de les pistes de tennis pels usuaris 
empadronats al municipi? I per els no empadronats?. On han d’apuntar-se les 
persones que en volen fer ús? 
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- En relació a la queixa del Sr. Jaume Vallès relativa als  sorolls de l’antena de 
telefònica del Pi Manous III, en quina situació està? 
 
- Com ha estat resolta la reclamació dels professors de música de l’escola 
municipal del Catllar?. 
 
- Quan es requerirà a l’entitat sol·licitant del permís, la retirada de la propaganda 
electoral de l’1 d’octubre que encara hi ha als arbres i als fanals del nostre 
municipi?. 
 
L’alcalde contesta que no s’ha donat cap permís: el Sr. López diu que hi va 
haver una sol·licitud; el Sr. alcalde li diu que si però que no es va contestar. 
 
- L’ajuntament té prevista la neteja de les diverses pintades, cartells, etc. 
realitzats als darrers dies en diversos llocs del municipi i en concret el llençol 
que penja de la torre del castell, i ens agradaria saber quin cost tindrà això per 
les arques municipals. 
 
- Per què no s’ha aprofitat l’experiència de dos treballadors de la brigada 
municipal per a la instal·lació dels equips de climatització del centre cultural, 
amb el conseqüent estalvi de més del 50% per les arques municipals? 
 
L’alcalde li contesta que es tracta d’un equipament molt gran i no de la 
instal·lació d’un fancoil. El fet de contractar-ho a una empresa ens permet tenir 
2 anys de garantia tant dels aparells com de la instal·lació. 
 
- Com està la connexió que faltava del clavegueram de Pins Manous III, que 
estava pendent d’un informe del secretari i l’arquitecte municipal?. 
 
L’alcalde li contesta que s’ha estudiat el millor traçat per aquesta conducció que 
és pels terrenys de sòl no urbanitzable contigus al sector; s’ha contactat amb el 
propietari el qual ha mostrat la seva conformitat a l’expropiació de la servitud 
corresponent; la qual cosa permetrà que es pugui executar properament les 
obres. 
 
- A l’acta de la Junta de Govern del dia 17 d’agost es fa constar que està 
pendent d’executar la franja perimetral de la Guinardera. Com esta això 
actualment?. 
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- A l’acta de la Junta de Govern del 7 de setembre es fa constar que s’adjudica 
la neteja de les escoles a l’empresa LYMM i es compromet a subrogar el 
personal de l’anterior empresa. Voldríem saber si se’ls ha respectat les 
condicions de treball i l’antiguitat?, així com tots els drets laborals que tenien, 
considerant que l’anterior empresa i l’actual són del mateix propietari o 
administrador?. 
 
- A l’acta de la Junta de Govern de 14 de setembre s’acorda concedir una 
subvenció a la FUNDACIÓ ESCLEROSIS MULTIPLE de 1.475,00 euros. Si el 
recaptat per venda de material va ser de 119,00 euros i el valor del material 
subministrat per la FUNDACIÓ ESCLEROSIS MULTIPLE de 1.039,00 euros, 
Què se n’ha fet del material sobrant i no venut, i a què està previst sigui 
destinat?. 
 
- Si cap dels candidats presentats pel lloc de treball de guia del castell ha 
superat les proves, entre ells l’actual guia, és lògic que aquesta persona 
continuï prestant aquest servei?, tenint en compte que el tribunal no la 
considera vàlida per aquest treball. Ha pensat aquest ajuntament que pot ser 
els requisits sol·licitats són massa alts i per això la poca presentació de 
currículums?. 
 
I, quan falten deu minuts per les set de la tarda i no havent-hi més assumptes a 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present 
acta. 

 
    L’Alcalde El Secretari. 
      


