AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia dotze de
desembre de dos-mil disset, sota la Presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa,
Alcalde-President, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs./Sres. Regidors/es
que després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària del Ple.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Joan Morlà i Mensa
REGIDORS/ES:
Antonio López López
Carlos Álvarez Molina
M Montserrat Inglés Novell
Ilé Gomis i Quintero
Eva Zafra Agea
Teresa Maria Canela i Armengol
Carles Guillén i Montserrat
M Goretti Gatell i Anglès
Marcelo Javier Tarantino Mingo.
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Ha excusat la seva absència el regidor Sr. Joan Díaz i Rull.
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, proposa incloure a l’ordre del dia, per motius
d’urgència, el següent assumpte:
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, UNICAT, PDECAT, ERC I IC-V
D’ADHESIÓ AL MANIFEST DE SOMESCOLA I DE SUPORT A LA
CONSOLIDACIÓ, PROTECCIÓ I MILLORA DEL MODEL EDUCATIU CATALÀ
I DE LA SEVA APORTACIÓ ALS VALORS DEMOCRÀTICS I A LA COHESIÓ
SOCIAL.
Debatuda la urgència de la inclusió de la proposta a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde
la sotmet a votació amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Carles Guillén i
Montserrat, Teresa Maria Canela i Armengol, M. Goretti Gatell Anglés, Ilé
Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Antonio López López, M
Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la urgència que motiva la inclusió del punt a l’ordre del dia
s’aprova per majoria absoluta.
Tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 9 DE NOVEMBRE
DE 2017 I A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 23 DE NOVEMBRE DE
2017.

Es dóna compte de l’esborrany de les actes corresponents a la sessió ordinària
de 9 de novembre de 2017 i a la sessió extraordinària de 23 de novembre de
2017, les quals han estat trameses juntament amb la convocatòria i l’ordre del
dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es sotmeten a votació els esborranys de les actes, amb el següent
resultat:
Respecte de l’esborrany de la sessió ordinària de 9 de novembre de 2017, hi
voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors Ilé Gomis i Quintero,
Teresa Maria Canela i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell
Anglès, Marcelo Javier Tarantino Mingo,
S’hi abstenen els regidors Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell,
Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Vots en contra: cap
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Respecte de l’esborrany de la sessió extraordinària de 23 de novembre de
2017, hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors Ilé Gomis i
Quintero, Teresa Maria Canela i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M.
Goretti Gatell Anglés, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Antonio López López, M
Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
2.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ
PER IMPULSAR LA CREACIÓ DE LA TAULA DEL GAIÀ, LA
PARTICIPACIÓ EN L’ENS I LA DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS
MUNICIPALS.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“El riu Gaià, segons l’entrada de la Gran Enciclopèdia Catalana, “neix a les
serres de la Brufaganya i de Queralt i que desguassa a la Mediterrània, després
de travessar el Camp de Tarragona, al peu del castell de Tamarit (Tarragonès).
Té uns 85 km de longitud. La seva capçalera, als entorns de Santa Coloma de
Queralt (Conca de Barberà), és a la Depressió Central Catalana, on recull les
aigües de l’ermita de Sant Magí i de Pontils, entre altres. Travessa la Serralada
Prelitoral (estret de Gaià) i corre pels plans d’Aiguamúrcia i Vila-rodona. Envolta
després l’extremitat ponentina de la serralada (Montmell i Bonastre), on
s’encaixa breument a l’estret de Cadernal. Finalment, passats els plans del
Catllar, arriba a la mar. No té afluències importants, i el règim de les seves
aigües és determinat per les pluges; els aiguats de tardor i d’estiu hi provoquen
perilloses revingudes. Té les aigües més altes a la tardor i un altre màxim a la
primavera. El mínim és a l’estiu, en què la sèquia del Catllar esgota el riu. Hi ha
construït el pantà del Gaià.”
Cal afegir que en el seu fluir passa per un total de 21 poblacions, encabides
dins les comarques de la Conca de Barberà, l’Alt Camp, el Tarragonès i el Baix
Penedès i fonamenta l’existència de cinc espais inclosos dins la Xarxa Natura
2000 i el Pla dels Espais d’Interès Natural de Catalunya, amb una superfície
total inclosa en aquestes previsions de 15.443 ha, és a dir un 36,4% de la conca.
Les administracions locals són actors decisius per assolir els objectius de
desenvolupament territorial sostenible, tant en l’àmbit ambiental com el social i
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l’econòmic. El riu Gaià forma un eix connector entre tots els nostres territoris
que hem de preservar.
La Taula del Gaià és una iniciativa local dels ajuntaments de l’eix principal del
riu Gaià i de Diputació de Tarragona, que té com a finalitat la millora de l’entorn
fluvial, la valorització del nostre territori, i la millora en la qualitat de vida.
L’èxit de la posada en marxa d’aquest compromís depèn, en gran part, de la
coordinació d’esforços, tant col·lectius com individuals, dels municipis signants.
Aquesta és la raó per la qual s’ha decidit crear un espai de treball format per les
administracions locals que representen als territoris pels quals discorre el curs
principal del riu Gaià.
La Taula del Gaià té com a objectius principals impulsar el camí blau “Camí del
Gaià”, mitjançant la restauració i habilitació d’un camí, adjacent al riu, que
enllaci els municipis i les comarques que travessa com a connector territorial.
Alhora, treballar per la millora ambiental del riu com a connector ecològic, amb
la finalitat de recuperar els seus valors naturals i paisatgístics. També contribuir
a la valorització de la identitat dels territoris que formen part dels curs del riu
Gaià. Es vol contribuir a un desenvolupament territorial sostenible, tant en
l’àmbit ambiental com social i econòmic, on la dinamització econòmica
s’impulsa sobretot amb el turisme sostenible.
L’ajuntament, preocupat ja des d’antuvi per promoure la conservació del riu
Gaià sigui al seu pas pel municipi com al llarg de la seva conca, entenent
aquesta com una tasca col·lectiva entre els ens públics, les entitats privades i
la ciutadania, ve col·laborant en quantes iniciatives al respecte es plantegen i
en promou, com ara, a títol enunciatiu, les promogudes des del Centre d’Estudis
del Gaià de Vila-rodona i la plataforma Salvem el Gaià.
Esmentar, finalment, que mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 26 de
setembre de 2013 es va aprovar el Conveni de col·laboració amb l’Associació
Mediambiental la Sínia per tal d’impulsar la custòdia del riu Gaià al seu pas pel
nostre terme municipal, el qual fou objecte de revisió i pròrroga el 2015.
El marc normatiu al qual cal remetre’s per aprovar el protocol de col·laboració
s’assenta sobre les disposicions del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que
aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i dels articles 47 i següents
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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, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei
26/2010, del 3 d'agost, a Llei de règim jurídic i procediment de les
Administracions de Catalunya.
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’ajuntament al Protocol de col·laboració per
impulsar la creació de la Taula del Gaià que es troba a l’expedient i
es dóna per reproduït,
Segon.- Nomenar al Sr. Joan Díaz i Rull, regidor d’Urbanisme, Medi Ambient
i Patrimoni, amb DNI 39720781B, com a interlocutor únic de
l’ajuntament davant la Taula del Gaià.
Tercer.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari al senyor
alcalde per la signatura de quan documents requereixi la formalització
d’aquest acord.
Quart.-

Notificar aquest acord a la Diputació de Tarragona i 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 Morlà i Mensa i els regidors Ilé Gomis i Quintero,
Teresa Maria Canela i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell
Anglés, Marcelo Javier Tarantino Mingo, M Montserrat Inglés Novell, Antonio
López López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per unanimitat.
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3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE
LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL CORRESPONENT A
L’EXERCICI DE 2016.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“En data 28 de febrer de 2017 l'alcalde va aprovar la liquidació de l'exercici
2016.
De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors:
a) Romanent de tresoreria per a despeses generals:
b) Estabilitat pressupostària:
c) Ratio de deute viu:
d) Despeses pendents d'aplicar a pressupost:

2.538.336,41 €
1.611.962,26 €
16,62%
0,00€

D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) cal procedir a l’aprovació de
la distribució del resultat positiu del romanent de tresoreria resultant de la
liquidació del pressupost.
El Secretari interventor en data 28 de novembre de 2017 ha emès informe en
relació a la normativa d’aplicació i la possible distribució del superàvit de la
liquidació de l’exercici 2016.
Per tot l’exposat i a la vista de l’informe esmentat, proposo al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent acord:
Primer.- S’han recaptat 713.292,12€ de més en relació a les previsions inicials
no finalistes, els quals s’hauran de destinar a reduir l’endeutament
net.
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Capítols 1 a 9
CCEE
QQUU
subvencions corrents
subvencions de capital
venda d'inversions reals
formalització de préstecs
Previsions inicials no finalistes

Excés d'ingressos

Previsions inicials
3.246.730,00
0,00
0,00
194.455,85
0,00
0,00
0,00
3.052.274,15

Recaptació
3792280,11

24799,64
1914,2
0
0
3.765.566,27

713.292,12

Segon.- L’import del superàvit és de 1.611.962,26€, del qual es dedueixen els
següents imports en concepte de creditors per despeses pendents
d’aplicar a pressupost i d’adjudicacions finançades amb fons propis:
Superàvit de la liquidació
Creditors per despeses pendents
d'aplicar a pressupost
AD finançades amb fons propis
Import a distribuir

1.611.962,26
0,00
358.267,01
1.253.695,25

Tercer.- L’import a distribuir es distribueix de la següent manera:
Import mínim de reducció
d'endeutament
Import màxim d'Inversió
financerament sostenible

Quart.-

591.625,76
0,00

L’import de lliure disponibilitat, un cop descomptat l’import destinat a
l’amortització extraordinària del deute viu és el següent:

Import de lliure disponibilitat

875.151,52 ”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors Ilé Gomis i Quintero,
Teresa Maria Canela i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M Goretti Gatell
Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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Voten en contra els regidors M Montserrat Inglés Novell, Antonio López López,
Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per majoria absoluta.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 4/2017 MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 28 de novembre 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
baixes de crèdit i romanent 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).
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Per tot això, proposo que el Ple de l'Ajuntament, adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 04/2017, per
import de 635.150,00 €, que cal finançar mitjançant de crèdit i
romanent líquid de tresoreria del pressupost vigent de la corporació
d’acord amb el següent detall:
MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 04/2017
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
DESPESES
PARTIDA
PROGRAMA
920
337
920
920
920
333

ECONÒMIC
48305
62312
62313
62400
62401
62314

DESCRIPCIÓ
SUBVENCIÓ A LA PARRÒQUIA PER LA PINTURA DE L'ESGLÉSIA
CONDICIONAMENT CUINA DEL RESTUARANT DE LA TORRE D'EN GUIU
RENOVACIÓ APARELLS TELEFONIA
ADQUISICIÓ DE VEHICLES USATS
ADQUISICIÓ D'UN REMOLC I CONDICIONAMENT DEL VEHICLE
ADQUISICIÓ EQUIPS DE SÓ I MEGAFONIA

CRÈDIT
INICIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

CRÈDIT
EXTRAORDINARI
3.900,00
15.000,00
3.000,00
7.000,00
3.500,00
4.500,00

CRÈDIT
FINAL
3.900,00
15.000,00
3.000,00
7.000,00
3.500,00
4.500,00

36.900,00

36.900,00

FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDIT
PARTIDA
PROGRAMA
160
1621

Infrastructures i bens naturals. Xarxa clavegueram
Transferències corrents a Consell Comarcal. Recollida escombraries

CRÈDIT
CRÈDIT
BAIXA DE CRÈDIT
INICIAL
FINAL
35.000,00
20.000,00 15.000,00
465.000,00
16.900,00 448.100,00

TOTAL BAIXES DE CRÈDIT

500.000,00

ECONÒMIC
21001
46501

DESCRIPCIÓ

36.900,00 463.100,00

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 Morlà i Mensa i els regidors Ilé Gomis i Quintero,
Teresa Maria Canela i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M Goretti Gatell
Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Voten en contra els regidors M Montserrat Inglés Novell, Antonio López López,
Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
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Abstencions: cap
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per majoria absoluta.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 5/2017 MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDITS.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 28 de novembre 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'expedien de crèdit extraordinari.
El finançament es fa a càrrec a 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 05/2017, per
import de 18.120,00 €, que cal finançar mitjançant baixes de crèdit del
pressupost vigent de la corporació d’acord amb el següent detall:
MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 05/2017
SUPLEMENT DE CRÈDITS
DESPESES
PARTIDA
PROGRAMA
942
4412
920
333
011
011
934

RECOLLIDA D'ANIMALS ABANDONATS
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
ADQUISICIÓ DE PETIT MATÈRIAL INVENTARIABLE
EQUIPAMENT PEL TEATRE
Amortització de préstecs a llarg termi
Interessos préstecs.
Despeses de formalització, modificació

CRÈDIT
INICIAL
4.000,00
30.000,00
9000,00
30.000,00
160.000,00
10.100,00
1.000,00

CRÈDIT
CRÈDIT
ADDICIONAL
FINAL
2.500,00
6.500,00
9.000,00 39.000,00
3.500,00 12.500,00
3.100,00 33.100,00
595.000,00 755.000,00
1.270,00 11.370,00
2.000,00
3.000,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

244.100,00

616.370,00 860.470,00

ECONÒMIC
46506
22713
62304
62306
91300
31000
31100

DESCRIPCIÓ

FINANÇAMENT
BAIXES DE CRÈDIT
PARTIDA
PROGRAMA

ECONÒMIC

1532

21000

1621

46501

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT
INICIAL

MINORACIÓ
DECRÈDIT

CRÈDIT
FINAL

INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS. PAVIMENTS I
VORERES
Transferències corrents a Consell Comarcal. Recollida escombraries

448.100,00

3.250,00 444.850,00

TOTAL BAIXES DE CRÈDIT

488.100,00

21.370,00 466.730,00

CRÈDIT
INICIAL
0,00

BAIXA DE
CRÈDIT
CRÈDIT
FINAL
595.000,00 595.000,00

0,00

595.000,00 595.000,00

40.000,00

18.120,00

21.880,00

REMANENT DE CRÈDIT
PARTIDA
ECONÒMIC
87000

DESCRIPCIÓ
REMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS
TOTAL REMANENT DE CRÈDIT
TOTAL FINANÇAMENT

616.370,00

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:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors Ilé Gomis i Quintero,
Teresa Maria Canela i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M Goretti Gatell
Anglès i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Voten en contra els regidors M Montserrat Inglés Novell, Antonio López López,
Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per majoria absoluta.
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
6.

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, UNICAT, PDECAT, ERC I
IC-V D’ADHESIÓ AL MANIFEST DE SOMESCOLA I DE SUPORT A LA
CONSOLIDACIÓ, PROTECCIÓ I MILLORA DEL MODEL EDUCATIU
CATALÀ I DE LA SEVA APORTACIÓ ALS VALORS DEMOCRÀTICS I A
LA COHESIÓ SOCIAL.

El Sr. Alcalde dona compte de la moció presentada per tots el grups municipals
que diu el següent:
“Atès que el manifest de Somescola.cat diu el següent:
1. Somescola va néixer fa sis anys amb l'objectiu de coordinar totes aquelles
persones i entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport
del model educatiu català, que contribueix a construir una societat més
cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva
llengua d'origen.
2. Les entitats que avui formem Somescola, representants de l'amplia pluralitat
d'actors i de sensibilitats del món educatiu, social i cultural de Catalunya, creiem
necessari reforçar el treball conjunt per a consolidar, protegir i millorar el model
educatiu català, patrimoni de la nostra societat, i garantia per al futur i la igualtat
d'oportunitats dels infants i joves i per a la cohesió social del país.
3. El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la
seva capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des
d'enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció crítica del
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coneixement i l'autonomia de pensament i d'aprenentatge de tots i cadascun
dels infants, independentment d'origen, llengua o condicions individuals.
Això mateix estableix el currículum vigent a Catalunya:
"La finalitat de l'educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les
eines necessàries per a entendre el món en qué estan creixent i que els guiïn
en el seu actuar; i posar les bases perquè esdevinguin persones capaces
d'intervenir activament i crítica a la societat plural, diversa i en canvi continu,
que els ha tocat viure".
4. Les nostres escoles, avalades pel llegat de l'escola catalana de principis de
segle XX, han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i
amb uns principis de convivència sòlids. Els nostres infants i joves viuen en una
societat culturalment diversa i han aprés vivencialment els principis de
ciutadania, democràcia, llibertat i respecte. La llengua i la cultura de Catalunya
han determinat el procés de desenvolupament d'aquestes capacitats, dins una
escola catalana, amb valors democràtics i integradors, que els han permès
poder exercir la ciutadania de ple dret.
5. Avui, aquests principis i característiques del model educatiu català, dins la
seva diversitat, són compartits de manera amplíssima per la societat catalana,
més enllà de les opcions polítiques de les famílies i del conjunt de ciutadans i
de les diferents perspectives que la pluralitat d'actors del sistema educatiu té
sobre com ha de ser-ne la concreció.
6. Els principis del model educatiu català han estat compartits al llarg de la
història per diferents expressions: les escales i les colònies del Patronat Escolar
de Barcelona, les Montessori i Escoles d'Estiu de la Mancomunitat, el moviment
d'Escola Nova i els institut-escola de la Generalitat republicana, els moviments
de renovació pedagògica dels anys 60, les escales d'iniciativa social i el
CPEPC, les mobilitzacions per l'escolarització de tots els infants i pels drets
laborals, el treball per l'escola inclusiva, el consens social i polític i de la
comunitat educativa del model d'immersió lingüística, etc.
7. El context històric i social en el que vivim fa encara més important garantir
que el model educatiu català es consolidi i millori, per a donar resposta als
reptes i les necessitats dels infants i de la societat. Un model educatiu
compromès amb la democràcia, on la participació, el pensament crític, la
resolució pacífica dels conflictes, el respecte a la diferencia i els valors de
convivència són centrals en la vivència dels infants. I un model educatiu

13
1.2.1.2 2017.016(753)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

compromès amb la inclusió i la cohesió social, on tot infant ha de trobar
oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la competència comunicativa
plena en les llengües d'ús normal a la societat.
8. Els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan
possible aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies
als quals l'escola ha mantingut tothora la funció de cohesió social i de
convivència democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi
econòmica. Les famílies i les entitats reconeixem i els agraïm públicament la
aquesta tasca i manifestem la nostra confiança en la seva professionalitat.
9. L'escola catalana i el seu model d'integració lingüística ha fet un gran esforç;
en la darrera dècada per a acollir, des d'una perspectiva inclusiva, infants i joves
vinguts de diferents cultures del món. Podem constatar que ha estat un factor
important per a afavorir la cohesió social des d'una perspectiva intercultural i
que aquest ha de continuar essent un dels puntals del model educatiu català
10. Els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa
uniformitzadora, l'adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies
i la segregació lingüística volen posar en risc aquest model educatiu català
compromès amb la igualtat d'oportunitat dels infants i amb els valors cívics i
democràtics de convivència de la nostra societat. Per això, les entitats que
formem Somescola fem una crida perquè el conjunt de la societat faci seu
aquest patrimoni que és el model educatiu català, i que es comprometi a
consolidar-lo, protegir-lo i contribuir-ne a la millora.
Atès que les administracions locals són un element clau per consolidar, protegir
i millorar el model educatiu català, en tant que en el marc de la Llei d'Educació
de Catalunya treballen en coresponsabilitat amb el Departament
d'Ensenyament per a garantir un sistema educatiu de qualitat.
Proposem al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Subscriure el manifest de Somescola "Per la consolidació, protecció i
millora del model educatiu català", per refermar el suport del municipi
al model educatiu català i a la seva contribució a estendre els valors
democràtics i a possibilitar la cohesió social sense separar els infants
per la seva llengua d'origen, rebutjant també les acusacions
d'adoctrinament ideològic i de marginació del castellà a l'escola
catalana.
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Segon.- Aprovar l'adhesió d'aquest Ajuntament a Somescola, formada per
més d'una cinquantena d'entitats educatives, socials i culturals.
Tercer.- Traslladar aquests acords a la plataforma Somescola, al Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya , a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de
Municipis de Catalunya.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors Ilé Gomis i Quintero,
Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i
Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, M Montserrat Inglés Novell, Antonio López
López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
7.

DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2017/549 AL 2017/639.

Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2017/549, de data
3 de novembre, al 2017/639, de data 5 de desembre de 2017.
Els membres de la corporació es donen per assabentats.
8.

INFORME DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
1) En quant a ajuts promoguts per la Generalitat de Catalunya, havent
concorregut a la convocatòria d’alienació de vehicles fora d’ús de l’Agència
Catalana de l’Aigua per a l’obtenció de dos vehicles 4x4, un NISSAN XTRAIL
amb més de 87.000 Km i per import de 2.800 € i un MITSUBISHI MONTERO
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amb poc més de 200.000 Km per import de 1.500 €, ens ha estat concedit el
NISSAN XTRAIL i estem pendents de poder concretar el segon vehicle en
funció de possibles sobrants del procés, doncs un error administratiu per part
de l’ACA ens ha classificat incorrectament les propostes.
En el marc del de la convocatòria de subvencions del Departament de Treball
Afers Socials i Famílies per a la concessió de subvencions destinades a
incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya regulada per l’Ordre TSF/213/2016, d’1 d’agost a
l’ajuntament li ha correspost un contracte, mitjançant el qual s’ha incorporat al
Sr. Aitor Marsal Cruzado, tècnic superior de sistemes de telecomunicacions i
informàtica per tal que col·labori, entre d’altres, en la implementació de la nova
pàgina web de l’ajuntament i de l’administració electrònica.
2) Respecte de l’activitat de foment de la Diputació de Tarragona, mitjançant
acord de la Junta Govern de la Diputació de 17 de novembre de 2017 ens ha
estat atorgat un ajut corresponent al 100% del pressupost sol·licitat dins el
programa de suport als centres d’educació infantil de titularitat municipal, curs
2016-2017. L’import de la subvenció és de 19.285 €.
3) En quant als ajuts atorgats per l’ajuntament a entitats, informar que
mitjançant acord de la Junta de Govern de 30 de novembre es van atorgar els
ajuts següents:
Subvenció de festes 2017 a les urbanitzacions que es relacionen tot seguit:
URBANITZACIÓ
Comunitat de Propietaris Sant Roc
Comunitat de Propietaris Mas Vilet dels Pins
Comunitat de Propietaris El Mèdol
Junta de Compensació Pins Manous

IMPORT
250 €
1.000 €
2.000 €
1.100 €

També s’han concedit els ajuts a l’entitat sense finalitat de lucre Associació
Casal del a Gent Gran per import de 1.500 €, a la parròquia de Sant Joan
Baptista per la quantia de 3.000 € i a Càritas Parroquial la quantitat de 3.000 €,
d’acord amb els imports nominalment consignats al pressupost municipal del
corrent exercici.
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En la mateixa sessió de la Junta de Govern es va acordar subvenir l’entitat Colla
de Gegants i Grallers del Catllar per la concurrència a la trobada de gegants de
Salt amb la quantia de 353,17 €, equivalent al cost del desplaçament.
4) Una vegada exhaurit el termini de presentació d’ofertes en el procediment
per a la concessió de la gestió del servei de Bar Restaurant de la Torre d’en
Guiu, mitjançant procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació, només s’ha
presentat un licitador, respecte del qual s’està valorant l’adequació i el
compliment dels requisits establerts al plec.
5) En relació amb diferents qüestions inherents a l’àrea de recursos humans,
en primer terme, informar que s’ha rebut escrit del treballador municipal Ramon
Tomàs Rafí en el que comunica la seva baixa voluntària de l’ajuntament amb
efectes a partir del proper dia 18 del corrent, havent-se complert, a la data
indicada el termini de preavís de 15 dies que legalment resta establert. Desitjarli tota la sort en la nova etapa professional que encetarà a partir de la data
indicada i agrair-li els serveis prestats a l’ajuntament.
Informar que com cada any, l’ajuntament s’ha adherit al Pla Agrupat de
Formació Contínua que promouen la Diputació de Tarragona i l’Associació
Catalana de Municipis, entre d’altres, per tal de proposar una oferta formativa
adequada al es necessitats del personal de l’ajuntament.
6) Mitjançant acord de la Junta de Govern del passat 16 de novembre de 2017
es varen adjudicar els treballs de construcció d’un columbari al cementiri
municipal amb capacitat per a 28 receptacles a favor de l’empresa FOLCH, SA
per import de 7.700 € més 1.617 € d’IVA, essent el total de 9.317 €.
7) Mitjançant acord de la Junta de Govern del passat 5 de desembre de 2017
es va aprovar la relació classificada de les empreses presentades en el
procediment de contractació de l’execució de les obres incloses en el projecte
de reforma parcial de la Casa de la Vila amb el següent ordre:
ESTRUCTURAS VILOVÍ
EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL
FULGENCIO VILLAR SL
EXCAVACIONS CASANOVA BERTRAN SL
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Cas que la primera de les esmentades presenti la documentació acreditativa de
la capacitat i solvència, esdevindrà l’adjudicatària per import de 69.826,55 €
quan el tipus de licitació era de 85.395,72 €.
8) Informar que en data 11 de desembre de 2017 finalitzava el termini de
presentació d’ofertes per a l‘execució de les obres incloses en el Projecte
“Vorera camí de Tarragona” contractada mitjançant procediment obert, amb
varis criteris d’adjudicació, per un import de licitació de 110.450,03 € i
23.194,50, en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%.
S’han presentat un total de 14 empreses.
9) Finalment, indicar que aquest proper cap de setmana s’han programat els
actes de celebració de la festa major d’hivern amb un concert el divendres, ball
el dissabte i una bicicletada el diumenge. Aquest mateix cap de setmana
l’escola Municipal de Música ofereix el seu concert de Nadal, la Llar d’Infants
celebra els 10 anys de funcionament i també es representen les estampes
nadalenques.
Els membres de la corporació es donen per assabentats.
9.

PRECS I PREGUNTES.

Acte seguit es passa a formular els precs i preguntes corresponents a aquesta
sessió.
El Sr. Antonio López pregunta quins han estat els criteris aplicats en la
distribució dels ajuts a urbanitzacions per festes, doncs El Mèdol ha percebut
més que Mas Vilet.
El Sr. alcalde explica que es tracta d’un fet excepcional per quant el Mèdol
celebra el 50è. aniversari de la creació de la urbanització.
Novament intervé el Sr. López i pregunta respecte l’acceptació de la donació
del Pou Boronat el benefici que en suposa per a l’ajuntament, si es coneix la
potabilitat de l’aigua i si l’ajuntament sap que es subministra a alguns veïns de
fora del terme municipal i què passarà amb aquests.
En un altre ordre de coses, el Sr. López pregunta quines actuacions s’han
adoptat per a la reparació de la senyalèctica de rutes que s’havia deteriorat i
que s’havia comentat en un ple anterior.
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El Sr. alcalde explica que s’han iniciat les actuacions de reparació i reposició de
les senyals deteriorades.
El Sr. López comenta que la de Mas de Salort ha desaparegut.
Novament intervé el Sr. López i pregunta com està la qüestió de les càmeres
de videovigilància i si les noves ja funcionen.
També pregunta com està la nova borsa de treball de vigilants municipals.
També pregunta en quin punt es troba la reclamació efectuada al seu dia pels
professors de música respecte de la seva liquidació per finalització del període
de treball.
El Sr. López pregunta en quin estat es troben els treballs de neteja de les
pintades que han anat proliferant a diversos punts del municipi. Així mateix
prega que es pinti la tanca del camp de futbol per tapar els missatges grafiats
atès que es troba en una zona de pas i que deteriora la imatge del municipi.
El Sr. alcalde explica que s’hi està treballant en la mesura de les possibilitats
de la dotació d’efectius de la brigada municipal.
El Sr. López pregunta en quin estat de tràmit es troba la convocatòria per a la
provisió del lloc de treball de guia del castell. Alhora pregunta qui substitueix
l’actual guia en períodes de vacances.
El Sr. López també pregunta per l’estat en quin estadi es troba la posada en
marxa de la segona estació depuradora que construeix l’ACA al municipi.
Intervé la Sra. M Montserrat Inglés i pregunta respecte la posició de l’equip de
govern en relació a l’escrit amb registre d’entrada de data 9 de novembre de
2017 mitjançant el qual un grup de joves sol·licita la instal·lació d’un parc per a
fer exercici físic.
Respon el Sr. Ilé Gomis que s’han sol·licitat pressupostos a diverses empreses
per estudiar la viabilitat de la inclusió de la inversió en el pressupost municipal
per a l’exercici de 2018.
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I, quan manquen cinc minuts per a tres quarts de set de la tarda i no havent-hi
més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari,
estenc la present acta.
L’Alcalde

El Secretari
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