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 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 DE JULIOL DE 2017 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia tretze 
de juliol 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 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Ha excusat la seva assistència el regidor Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia. 
 
A1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ. 

 
1.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 8 DE JUNY DE 2017. 
 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària del 
dia 8 de maig de 2017, la qual ha estat tramesa juntament amb la convocatòria 
i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
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El regidor Sr. Antonio López manifesta que en una de les seves intervencions 
es diu que ho fa com a portaveu del PSC quan en realitat ho fa com a portaveu 
adjunt; i demana que s’esmeni l’acta en aquest sentit. 
 
Sotmesa a votació l’esmena proposada es acceptada per unanimitat. 
 
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta, un cop esmenada, 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, M Montserrat Inglés Novell, Antonio López 
López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Abstencions: cap  
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat. 
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS 

PER A L’ANY 2018. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Mitjançant escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya de 19 de juny de 2017 s’insta a aquest ajuntament 
perquè proposi les dates de celebració de les festes locals durant  l’any 2018. 
 

Examinada l’Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies   
TSF/101/2017, de 25 de maig, per la que s’estableix el calendari oficial de festes 
laborals a Catalunya per a l’any 2018 (DOGC núm. 7381, de 31 de maig). 
 

D’acord amb l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Estatut dels Treballadors, aquesta 
alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 

Primer. Proposar com a festes locals d’aquest municipi per a l’any 2018 els 
dies 24 d’agost (divendres) i 14 de desembre (divendres). 
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Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies   de la Generalitat de Catalunya per a la seva inclusió al 
calendari de festes oficials per al 2018.” 

 
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, 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. 
 
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS. 
 
3. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE LA 

RETIRADA DE LA PLACA COMMEMORATIVA D’INAUGURACIÓ AL 
CENTRE CULTURAL I CONSULTORI MÈDIC. 

 
Es dona compte de la següent proposta presentada pel Grup Municipal del 
PSC: 
 
“Atès que Jordi Pujol i Soley va ser Molt Honorable President de la Generalitat 
de Catalunya entre 1980 i 2003. 
 
Atès que durant aquest període es va inaugurar el Centre Cultural i el Consultori 
Mèdic. 
 
Atès que des d’aquell moment al vestíbul d’entrada d’ambdós hi ha una placa 
commemorativa d’aquella inauguració presidida pel llavors Molt Honorable 
President de la Generalitat. 
 
Atès, tanmateix, que des de juliol de 2014, el senyor Jordi Pujol i Soley és un 
evasor confés de capitals perquè ell mateix ha reconegut “que la seva família 
té diners sense regularitzar a l'estranger” des de feia 34 anys enrere. 
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Atès que, a banda d’altres actuacions judicials que investiguen tota la seva 
família, la confessió de l’expresident de la Generalitat va significar perdre tots 
els privilegis derivats del seu càrrec, inclòs el tracte de Molt Honorable. 
 
És per això que el Grup Municipal del PSC proposa al Ple l’adopció del següent 
ACORD: 
 
L’Ajuntament del Catllar retirarà la placa commemorativa de la inauguració del 
Centre Cultural i Consultori Mèdic, que serà substituïda en el moment en què la 
disponibilitat pressupostària ho permeti, per una altra en la qual no se citi la 
persona de Jordi Pujol i Soley. 

 
No obstant això, el Ple decidirà.” 
 
Acte seguit pren la paraula el regidor Sr. Carles Guillen el qual posa de manifest 
que es tracta d’una placa commemorativa de la inauguració d’un edifici i no de 
la exaltació del que en aquell moment era el President de la Generalitat. 
 
Així mateix vol fer avinent que en la moció s’esmenta que qui té diners a 
l’estranger és la família del Sr. Pujol i això encara no s’ha demostrat. 
 
El Sr. López li replica que ja no és Molt Honorable President de la Generalitat i 
que és per això que cal canviar la placa. 
 
El Sr. Guillen respon que si ho era el dia la inauguració. 
 
El Sr. Alcalde posa de manifest que el centre cultural i el centre mèdic no estan 
dedicats al Sr. Jordi Pujol i que la placa indica el tractament que tenia el dia de 
la inauguració. 
 
El regidor Sr. Morlà pren la paraula i es ratifica en el que han dit els altres 
membres de l’equip de govern i que en tot cas caldria esperar a tenir una 
sentència condemnatòria. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor els regidors M Montserrat Inglés Novell, Antonio López López, 
Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Abstencions: cap. 
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Hi voten en contra 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, 
 
Amb la qual cosa la moció és refusada per majoria absoluta. 
 
4. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC AMB MOTIU 

DEL 28 DE JUNY, DIA DE L’ORGULL I ALLIBERAMENT LGTBI. 
 
Es dona compte de la següent proposta presentada pel Grup Municipal del 
PSC: 
 
“Atès que malgrat que a l'Estat Espanyol, es va despenalitzar l'homosexualitat 
l'any 1979, i es va equiparar l’accés al matrimoni al 2005, i a Catalunya es va 
aprovar la llei contra l’homofòbia i la transfòbia al 2014, continuen produint-se 
al nostre país situacions d'homofòbia i transfòbia com mostren els darrers fets 
transcorreguts a municipis catalans com Berga, Barcelona, Sitges o Salou. 
 
Atès que arreu del món una vuitantena de països condemnen l’homosexualitat 
amb penes de presó; en vuit d’aquests fins i tot amb la pena de mort.  
 
Atès que l’Agència Europea pels Drets Fonamentals ha demostrat en un estudi 
recent que una de cada quatre persones LGBTI ha estat agredida o amenaçada 
en els últims cinc anys i, a Catalunya, l’Observatori Contra l’Homofòbia i la 
Fiscalia contra Delictes d’Odi i Discriminació comptabilitzen 380 denúncies 
anuals.  
 
Atès que en relació a l’assetjament als infants i adolescents LGBTI, el Defensor 
del Pueblo i el Centro de Estudios Reina Sofía assenyalen que un 65% dels 
nois i noies homosexuals ha patit insults, un 30% exclusió, un 20% cops i un 
10% arriba a l’extrem d’haver patit pallisses, xifres tres vegades superior a les 
patides per estudiants heterosexuals.  
 
Atès que aquestes conductes d’assetjament no són fàcilment identificables, 
passant desapercebudes per l’equip docent i per fins a un 50,6% dels pares i 
mares.  
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Atès que l’Agència Europea pels Drets Fonamentals afirma que dues terceres 
parts dels i les adolescents que han patit assetjament ho amaguen per vergonya 
i por a represàlies. 
 
Atès que tot l'esmentat fins ara mostra que encara som lluny d’esdevenir una 
societat on tots i totes estiguem en les mateixes condicions a l’hora de viure 
lliurement la nostra opció o identitat sexual o de gènere i, en conseqüència, 
encara cal esmerçar esforços en la lluita per l’alliberament LGBTI, el Grup 
Municipal Socialista de l'Ajuntament de l Catllar acorda:  
 
Primer. Rebutjar tota forma d’homofòbia i transfòbia, i declarar El Catllar  

Municipi lliure d’homofòbia i transfòbia. 
 

Segon. Adherir-se a la diada del 28 de juny, Dia per l’alliberament lèsbic, gai, 
bisexual, transsexual i intersexual, i ubicar a la façana de l’Ajuntament 
la bandera amb els colors de l’arc de Sant Martí. Fer el mateix amb el 
26 d'abril, Dia de la Visibilitat Lèsbica; 17 de maig, Dia Internacional 
contra l'Homofòbia i la Transfòbia; i 20 d'octubre, Dia internacional a 
favor de la despatologització trans, donant suport a les diferents 
accions polítiques promogudes, i programant actes coeducatius i 
igualitaris a la ciutat. 

 
Tercer. Instar al Govern de l'Estat espanyol a aprovar la proposta de "Ley 

contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión 
de género y características sexuales, y de igualdad social de 
lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e 
intersexuales" (Llei d'igualtat LGTBI), registrada el passat 4 de maig 
al Congrés dels Diputats. 

 
Quart. Instar al Govern de la Generalitat a implementar la llei 11/2014, del 

10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia. 

 
Cinquè. Instar al Govern de la Generalitat a què doni suport a les 

administracions locals per desenvolupar els continguts i mesures de 
la llei, sobretot aquells referents a l’àmbit educatiu, la formació dels 
treballadors i treballadores municipals i, especialment, de la Policia 
Local, la creació d’un servei d’atenció a les víctimes, i l'elaboració d’un 
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protocol de denúncia i d’actuació en casos d’agressions i 
discriminacions. 

 
Sisè. Ubicar en un espai visible de la pàgina principal del web municipal, un 

enllaç al web elaborat per l’Observatori Contra l’Homofòbia, destinat 
a la denúncia d’agressions de caire homofòbic i transfòbic i 
promocionar aquest servei a través dels mitjans de comunicació 
municipals, els centres educatius i els equipaments municipals. 

 
Setè. Comunicar els presents acords a la Generalitat de Catalunya, al 

Govern de l'Estat espanyol i a l’Observatori Contra l’Homofòbia, i 
publicar-los als mitjans de comunicació municipals.“ 

 
Acte seguit es sotmet a votació la moció 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, 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 s’aprova per unanimitat. 
 
5. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER A LA 

TRANSFORMACIÓ DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR 
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU).  

 
Es dona compte de la següent proposta presentada pel Grup Municipal del 
PSC: 
 
“Atès que l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana (IIVTNU), és una de les principals fonts d'ingressos municipals. 
 
Atès que davant de la que era, més que previsible, sentència del passat mes 
de febrer del Tribunal Constitucional (TC) de la qual ara se’n deriva la necessitat 
de modificar aquest impost, car amb l'actual regulació, es sotmeten a gravamen 
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situacions en què no es produeix un increment del valor dels terrenys, és a dir, 
es produeixen minusvàlues. 
 
Atès que la desídia de l'actual Govern espanyol en preveure i  canviar alguns 
dels preceptes ara declarats no constitucionals d’aquest impost, i negant-se a 
actuar abans que arribés la sentència, acabarà perjudicant les finances locals i 
serà un nou atac a l'autonomia financera dels ajuntaments. 
 
Atès que la modificació de la normativa que defineix aquest impost, per deixar 
de sotmetre a gravamen els casos en què no s'hagi produït un increment de 
valor i permetent als contribuents que acreditin que aquest no s'ha produït, 
tindrà un impacte notable sobre les finances municipals, tant sobre la seva 
situació econòmica financera, com sobre la forma en què s’hauran d'organitzar 
els procediments administratius dels òrgans de recaptació. 
 
Atès que cal adaptar les normes als principis que estableix la decisió del 
Tribunal Constitucional i assegurar, al mateix temps, que els ajuntaments 
disposin de la capacitat econòmica i l'autonomia financera necessària per 
continuar oferint els serveis que presten. 
 
Atès que s’ha registrat al Congrés dels Diputats una proposició no de llei sobre 
reforma de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana (IIVTNU), perquè el Govern reaccioni i prengui mesures per evitar una 
minva global d'ingressos per als ajuntaments.  
 
Atès que des de la Federació de Municipis de Catalunya, així com també des 
d’altres federacions territorials, juntament amb la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies, s’ha demanat al Govern de l’Estat que aquesta adaptació 
normativa a la Sentència del TC sigui tramitada amb la major celeritat possible, 
per evitar increments de despesa que es puguin derivar de la previsible 
complexitat procedimental que es produirà, i del volum de reclamacions 
jurisdiccionals en via contenciosa que es poden presentar. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta la següent moció instant al 
Govern de l’Estat a: 
 
Primer.  Acordar amb els ajuntaments, via les seves entitats municipalistes 

representatives,  les adaptacions necessàries de la normativa estatal 
de l’IIVTNU, a fi d'evitar l'aplicació automàtica del mateix en els casos 
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en què no s'hagi produït l'increment de valor que constitueix el fet 
imposable d'aquest. 

 
Segon. Col·laborar amb els ajuntaments per establir mecanismes que 

permetin atendre les reclamacions dels contribuents de la manera 
més eficaç possible, tractant de posar en marxa fórmules que evitin 
la judicialització dels procediments, provocant una allau de casos que 
podria acabar saturant els tribunals. 

 
Tercer. Incloure en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017 

una partida específica per compensar als ajuntaments, en el cas que, 
per efecte de la Sentència del Tribunal Constitucional, s’hagi de 
procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte de 
l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels quals no havia 
experimentat cap increment. 

 
Quart. Acordar, en el marc de la revisió del finançament local, una reforma 

global de l'impost que permeti que la forma de càlcul de la quota 
tributària reflecteixi d'una manera més fidel el veritable increment de 
valor dels terrenys, tenint en compte, per exemple, l'any en què s'ha 
establert el valor cadastral o indicadors que reflecteixin d'una manera 
adequada l'evolució real del valor dels terrenys en què es troben els 
immobles. Tot això assegurant, en qualsevol cas, que els canvis no 
es tradueixin en una minva global d'ingressos per als ajuntaments. 

 
Cinquè. Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat, als Grups 

parlamentaris de les Corts Generals, del Parlament de Catalunya, i 
de la Diputació provincial, a la Federació de Municipis de Catalunya, 
i a l’Associació Catalana de Municipis.“ 

 
Acte seguit es sotmet a votació la moció 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, M Montserrat Inglés Novell, Antonio López 
López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Abstencions: cap. 
 
Vots en contra: cap 
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Amb la qual cosa la moció s’aprova per unanimitat. 
 
6. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER SUMAR-

SE A LA XARXA DE CIUTATS I MUNICIPIS LLIURES DEL TRÀFIC DE 
DONES, NENES I NENS DESTINATS A LA PROSTITUCIÓ. 

 
Es dona compte de la següent proposta presentada pel Grup Municipal del 
PSC: 
 

“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

La prostitució és una forma d'explotació que ha de ser abolida i no una professió 
que cal reglamentar perquè és una forma de violència de gènere extrema: «el 
que les dones prostituïdes i homes han de suportar equival al que en altres 
contextos correspondria a la definició acceptada d'abús sexual i violació 
reiterada. El fet que es pagui una quantitat de diners pot transformar aquest 
abús en una «ocupació», al que se li vol donar el nom de "treball sexual"?  
 
Regular la prostitució legitima implícitament les relacions patriarcals: equival a 
acceptar un model de relacions asimètriques entre homes i dones, establir i 
organitzar un sistema de subordinació i dominació de les dones, anul·lant la 
labor de diversos decennis per millorar la lluita per la igualtat de les dones.  
 
En legitimar-la es converteix en un suport del control patriarcal i de subjecció 
sexual de les dones, amb un efecte negatiu no solament sobre les dones i les 
nenes que estan en la prostitució, sinó sobre el conjunt de les dones com a 
grup, ja que la prostitució confirma i consolida les definicions patriarcals de les 
dones, la funció de les quals seria la d'estar al servei sexual dels homes.  
 
Si reglamentem la prostitució, integrant-la en l'economia de mercat, estem dient 
que això és una alternativa acceptable per a les dones i, per tant, si és 
acceptable, no és necessari remoure les causes, ni les condicions socials que 
possibiliten i determinen a les dones a ser prostituïdes. A través d'aquest 
procés, es reforça la normalització de la prostitució com una «opció per a les 
pobres».  
 
Si convertim aquesta violència en una professió com una altra qualsevol per a 
les dones. Com podrem educar per a la igualtat en una societat on les nenes 
sabran que el seu futur pot ser prostitutes, veient a altres exhibir-se en 
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aparadors a l'estil del barri vermell d'Holanda, i els nois sabran que pot usar-les 
per al seu gaudi sexual si tenen els suficients diners per pagar per això?  
 
En una societat que reguli la prostitució estem socialitzant a nens i nenes en 
valors clarament diferenciats: Als nens, en què ells com a homes, van a poder 
comprar, pagar per usar, el cos, l'atenció, el temps de les dones. I a les nenes, 
en què elles com a dones, poden estar al servei dels homes. Potser no elles 
personalment o directament, però sí les dones, moltes dones. Si es regula la 
prostitució, educar en la igualtat a les nostres ciutats serà impossible.  
 
Per això compartim i defensem clarament l'ambiciosa postura del moviment 
abolicionista que busca anar a l'arrel d'un problema que afecta als drets 
humans. Drets que mentre que essencials estan fora de discussió: els de tota 
persona a no ser abusada ni utilitzada sexualment, ni de forma gratuïta ni a 
canvi de cap compensació econòmica. Per aquest motiu el focus hàgim de 
dirigir-ho a les persones que demanden, la clientela, els prostituïdors. Perquè 
sense demanda, l'oferta desapareix.  
 
Estem immersos no solament en una lluita econòmica, sinó també en una lluita 
ideològica, de valors i en una lluita per construir una altra subjectivitat i una altra 
consciència social. Si volem construir realment una societat en igualtat hem de 
centrar les mesures en l'eradicació de la demanda, a través de la denúncia, 
persecució i penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta: Suècia 
penalitza als homes que compren dones o nens amb finalitats de comerç 
sexual, amb penes de presó de fins a 6 mesos o multa, perquè tipifica aquest 
delicte com a «violència remunerada». En cap cas es dirigeix contra les dones 
prostituïdes, ni pretén la seva penalització o sanció perquè la prostitució és 
considerada com un aspecte de la violència masculina contra dones, nenes i 
nens.  
 
Canviar el destí de les dones i homes que estan en la prostitució passa per 
plantejar un sistema econòmic just i sostenible que incorpori en igualtat a tots 
dos sexes. Canviar el seu destí passa per perseguir a les màfies i no afavorir la 
seva instal·lació al nostre país amb lleis permissives i amb models econòmics 
basats en el maó o en “Eurovegas” a les nostres ciutats. Canviar el seu destí 
passa per transformar la mentalitat d'aquests homes, no només amb multes 
que els llevin les ganes sinó amb una educació que obligui als mitjans a canviar 
la imatge de la dona com a objecte sexual i als homes a coresponsabilitzar-se 
emocional i vitalment. Canviar el seu destí passa perquè els drets de les dones 
deixen de ser drets de segona i passin a formar part de debò dels drets humans.  



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

12 
1.2.1.2 2017.008(439) 

 
Es diu que la prostitució sempre ha existit, diuen. També les guerres, la tortura, 
l'esclavitud infantil, la mort de milers de persones per gana. Però això no és 
prova de legitimitat ni validesa. Tenim el deure d’imaginar un món sense 
prostitució, el mateix que hem après a imaginar un món sense esclavitud, sense 
apartheid, sense violència de gènere, sense infanticidi ni mutilació d'òrgans 
genitals femenins. Només així podrem mantenir una coherència entre els 
nostres discursos d'igualtat en la societat i a l'educació i les pràctiques reals que 
mantenim i fomentem.  
 
Per això el nostre municipi ha d'implicar-se activament, avui més que mai, en 
aquesta lluita per la igualtat d'homes i dones apostant per l'abolició de la 
prostitució començant aquest compromís per unir-nos a la xarxa de ciutats 
lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.  
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d’El Catllar presenta 
per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la MOCIÓ: 
 
Primer.  El nostre Ajuntament s'adhereix a la xarxa de ciutats i municipis lliures 

del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.  
 
Segon. El nostre Ajuntament dissenyarà una campanya periòdica per 

sensibilitzar i convèncer a la població que la prostitució és igual a 
violència de gènere i explotació sexual de les dones, visibilitzant al 
denominat eufemísticament «client», sempre en l'anonimat i justificat 
socialment, buscant el fet de deslegitimar socialment i públicament 
els prostituïdors, protagonistes, actors responsables i còmplices 
actius en aquesta forma de violència de gènere. Aquesta campanya 
es farà amb les eines que disposa el municipi. 

 
Tercer. El nostre Ajuntament exigirà al Govern Central i a la nostra Comunitat 

Autònoma que s'apliqui realment la llei, perseguint el tràfic de dones 
i persones, i als proxenetes que estan actuant a plaer en els clubs i 
bordells de carretera que tothom coneix.  

 
Quart.  En col·laboració amb l'Administració Central i Autonòmica el nostre 

Ajuntament centrarà l'acció en l'eradicació de la demanda, a través 
de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor (client) i del 
proxeneta, exigint al Govern Central que estableixi de forma urgent 
una normativa que penalitzi, com a Suècia, als homes que compren 
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a dones amb finalitats de comerç sexual, amb penes de presó de fins 
a 6 mesos i multa.  

 
Cinquè.  El nostre Ajuntament, seguint l'exemple de la normativa sueca, en cap 

cas dirigirà la seva acció contra les dones prostituïdes, ni pretendrà la 
seva penalització o sanció, sinó que, en col·laboració amb 
l'Administració Central i Autonòmica, proveirà de fons per a serveis 
socials integrals que siguin dirigits a qualsevol prostituta que desitgi 
deixar aquesta ocupació ajudant a les dones que abandonin la 
prostitució.  

 
Sisè. El nostre Ajuntament apostarà també per una intervenció preventiva 

de les causes enfront de la repressora de les conseqüències, exigint 
al govern i a les administracions centrals i autonòmiques eradicar la 
precarietat del mercat laboral i les condicions d'explotació que en ell 
es viuen, que provoquen que la prostitució sigui de vegades l'única 
alternativa per poder pagar els deutes o mantenir a la família. En 
comptes de beneficiar-se dels impostos recaptats de la indústria del 
sexe, exigirem al govern que embargui els béns de la “indústria del 
sexe” i invertir-los en el futur de les dones que estan en la prostitució 
proporcionant recursos econòmics i alternatives reals. 

 
Setè. El nostre Ajuntament instarà al Govern Central i Autonòmic perquè 

estableixi normativa que impedeixi que els mitjans de comunicació, 
tant impresos com a audiovisuals, es beneficien amb l'explotació 
sexual de les dones oferint serveis sexuals en anuncis o publicitat, 
que suposen una forma de col·laborar amb la prostitució que 
controlen proxenetes i màfies i una forma de col·laborar amb violència 
contra les dones.  

 
Vuitè. Donar trasllat de la present Moció al Govern Central, al Govern de la 

Generalitat de Catalunya i als Grups Parlamentaris del Congrés dels 
Diputats i del Senat.“ 

 
Acte seguit es sotmet a votació la moció 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, 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 moció s’aprova per unanimitat. 
 
7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN RELACIÓ 

A LES INDICACIONS DELS SENYALS DE TRÀNSIT EN CATALÀ. 
 
Es dona compte de la següent proposta presentada pel Grup Municipal del 
PSC: 
 
“Atès que a les darreres setmanes hem assistit, un cop més, a tensions 
innecessàries i contraproduents en relació amb l'ús de la llengua a Catalunya.  
Atès que aquest cop l'objecte de la polèmica han estat les indicacions amb text 
escrit que acompanyen els senyals de trànsit als municipis.  
 
Atès que les senyals de trànsit són pictogrames reconeguts internacionalment. 
Atès que l’article 143 de l’Estatut d’autonomia estableix la competència 
exclusiva de la Generalitat de Catalunya, en relació a la llengua pròpia, pel que 
fa a la determinació de l’abast, usos i efectes jurídics de la seva oficialitat, així 
com la normalització lingüística del català.   
 
Atès que al Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, que aprova el Text refós de 
la Llei de carreteres, al seu article 42.6, assenyala que "els indicadors de 
senyalització de la circulació a les carreteres de Catalunya han de ser, almenys, 
en català". 
 
Atès que els texts amb que s'acompanya un senyal de prohibició només poden 
ser, segons el Conveni de Viena (article 8.4 i annex 9.1a), restriccions o 
excepcions a la prohibició. 
 
Atès que hi ha normativa catalana reguladora de la llengua dels senyals, i per 
tant no es pot considerar aplicable a Catalunya la imposició forçosa del castellà 
del Reial decret legislatiu 339/1990 i del Reial decret 1428/2003, de 21 de 
novembre. 
 
Atès que al llarg dels anys no s’ha generat cap tipus d'incidència comunicativa 
respecte al correcte ús per part de la ciutadania en la seva mobilitat 
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Atès que considerem que s’ha de poder continuar utilitzant només la llengua 
catalana en aquestes plaques distintives que hi ha col·locades a la via pública. 
 
Atès tot l'indicat anteriorment, el Grup Municipal Socialista, proposem al Ple de 
l’Ajuntament del Catllar els acords següents: 
 
Primer.  Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que permeti que els texts 

addicionals als senyals de trànsit estiguin redactats exclusivament en 
català i que la seva infracció sigui sancionable. 

 
Segon.  Sol·licitar al Govern de l'Estat espanyol que presenti un projecte de 

llei al Congrés dels Diputats, a fi i efecte de modificar l’article 56  del 
Text Refós de la Llei de Tràfic (Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 
d’octubre) i, en conseqüència, procedeixi també a la modificació de 
l’article 138 del Reglament General de Circulació (Reial Decret 
1428/2003, de 21 de novembre), que permeti que les indicacions dels 
senyals es puguin expressar en la llengua pròpia a cada comunitat 
autònoma. 

 
Tercer.  Sol·licitar al Govern de l'Estat espanyol que modifiqui el Reglament 

General de Circulació, en consonància amb el tenor del redactat del 
Text Refós proposat, i permetin que la llengua que inclou o 
acompanya als panells de senyalització de les vies públiques, i 
inscripcions, figuraran en la llengua oficial de la Comunitat autònoma 
reconeguda al respectiu Estatut d’Autonomia, quan la senyal resti 
ubicada a l’àmbit territorial de la Comunitat. 

  
Quart.  Traslladar els acords aprovats al Govern de l’Estat espanyol, al 

Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat i al Parlament de 
Catalunya; així com a les entitats municipalistes FMC i ACM.“ 

Acte seguit es sotmet a votació la moció 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, M Montserrat Inglés Novell, Antonio López 
López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Abstencions: cap. 
 
Vots en contra: cap 
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Amb la qual cosa la moció s’aprova per unanimitat. 
 
8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE LA 

MILLORA DEL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL. 
 
Es dona compte de la següent proposta presentada pel Grup Municipal del 
PSC: 
 
“Atès que l'EAC (art. 84.2 i 131), com la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació, 
al seu art. 198, recullen al seu articulat que l'ensenyament 0-3 en tant que no 
és programàtic ni ve condicionat a l’obtenció de titulació, és de competència 
exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Aquesta obligació de sosteniment s'ha 
d'articular, tal i com estableix la llei, mitjançant els convenis que el Departament 
d'Ensenyament signava amb els ens locals. 
 
Atès que la relació convenial entre Generalitat i ajuntaments es va trencar a 
partir del curs 2012-2013, quan la Generalitat va deixar de complir amb les 
previsions pressupostàries de la institució.  
 
Atès que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va 
reconèixer (el 3 d’octubre 2016) en un document enviat al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) que van transferir més de 81 milions d'euros que 
estaven assignats a les escoles bressol públiques cap a l'escola concertada, 
tractant-se de les partides previstes pels anys 2012 i 2014,  en concret, més de 
42,7 milions l'any 2012 i 39 milions més en el 2014 i que el transvasament 
d’aquestes partides de les públiques a les concertades va significar que les llars 
d'infants perdessin entre el 85 i el 90% dels recursos econòmics que havien de 
rebre. 
 
Atès que les Diputacions han hagut d'acudir en auxili dels municipis, però 
assignant ràtios/alumne molt inferiors a les que estaven cobertes 
pressupostàriament (875€ Lleida, Girona i Barcelona, i Tarragona en funció 
matrícula). 
 
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims 
anys de 1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.  
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Atès que la Generalitat ha trencat el principi de confiança legítima dels 
ajuntaments demandants, envers una política de corresponsabilització pública 
d'assistència a l'educació 0-3. 
 
Atès que el Govern està reduint o fins i tot anul·lant les possibilitats de molts 
infants d'accedir a una educació de qualitat, fonamental i decisiva en aquest 
tram d’edat. 
 
Atès que són els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies, qui estan suportant el 
sosteniment de les escoles bressol municipals. 
 
Atès que des del Grup Municipal Socialista reivindiquem que l'educació és 
l'element que ha de vertebrar qualsevol projecte de futur per a un poble, ciutat 
o país, i que la inversió en l'escola pública és la millor garantia per mantenir una 
societat cohesionada i amb igualtat d'oportunitats, per tot això, creiem i 
defensem que ha de ser prioritat del Govern l'educació pública en general i la 
de la petita infància en particular i proposem al Ple de l’Ajuntament d’El Catllar 
els acords següents: 
 
Primer.  Que el Departament d’Ensenyament elabori una nova proposta de 

corresponsabilització de costos i de sosteniment i de places per a 
infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal per al 
curs 2016-2017 que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, del 9 de 
juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, i la Llei 12/2009, del 10 
de juliol, d’educació, el principi de suficiència financera i la subvenció 
de llars d’infants d’iniciativa social. 

 
Segon.  Recuperar la subvenció per a escoles bressol d'abans de la crisi i que 

el finançament de les públiques torni a mans de la Generalitat, que és 
la que en té les competències. 

 
Tercer.   Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament 

de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació 
de Municipis de Catalunya.“ 

 
El Sr. Alcalde pren la paraula i manifesta que la Generalitat té el sistema de 
finançament que té i de ben segur que la manca de diners per les escoles 
bressol no és falta de voluntat sinó de falta de possibilitats. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat: 
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Ilé Gomis i Quintero, 
Joan Morlà i Mensa, Teresa Maria Canela i Armengol, Carles Guillén i 
Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, 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 s’aprova per unanimitat. 
 
9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER AL 

DESMANTELLAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL PROJECTE 
CASTOR. 

 
Es dona compte de la següent proposta presentada pel Grup Municipal del 
PSC: 
 
“El 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor 
format per tres grans infraestructures: una planta marina davant la costa de la 
Ràpita, Vinaròs i Alcanar, per aprofitar com a magatzem de gas un jaciment 
petrolífer esgotat; un gasoducte de 30 quilòmetres, i una planta d’operacions 
terrestre situada al terme municipal de Vinaròs, però físicament més propera 
als nuclis de població d’Ulldecona i Alcanar.  
 
Des del primer dia, aquest projecte va ser rebutjat per les poblacions d’Alcanar 
i de la Ràpita, així com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i del 
Sénia, i també per la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, moviment 
social que ha liderat l’oposició al projecte. Han estat diverses les denúncies, 
al·legacions, queixes, mocions, preguntes i iniciatives que s’han presentat des 
de diverses institucions exposant els dèficits, les mancances, les incògnites, 
l’opacitat, els dubtes i les possibles irregularitats que oferia el projecte.  
Fa pocs dies es van fer públics documents interns dels ministeris d’Indústria i 
Energia en què es detallava com l’empresa, just abans de començar les obres, 
va triplicar el cost de les instal·lacions, i es va passar d’un pressupost inicial de 
400 MEUR el gener de 2007 als 1.272 MEUR de l’any 2010. A més, també es 
va saber que no hi va haver un sistema transparent d’adjudicació de l’obra, de 
manera que, a la pràctica, va ser una ‘autoadjudicació’. Així va ser com només 
s’hi va poder presentar una única empresa, l’ACS de Florentino Pérez, qui, a la 
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vegada, era el principal accionista de l’empresa gestora del magatzem de gas 
Escal UGS. Segons un informe redactat l’any 2012 per la Secretaria d'Estat 
d'Energia, pertanyent al Ministeri d'Indústria, l’empresa ACS podria haver 
incrementat fins al 17 % el benefici industrial gràcies a la construcció del Castor. 
 
El 13 de juny de 2013 es començà a injectar el gas natural al magatzem submarí 
i, després que s’enregistressin centenars de terratrèmols, el 26 de setembre, el 
Ministeri d’Indústria i Energia ordenava el cessament de l’activitat del magatzem 
de gas, una instal·lació que encara estava en fase de proves i que, per tant, no 
estava operativa. 
 
El juliol de 2014, Escal UGS va renunciar a la concessió de l’explotació i el 3 
d’octubre del mateix any el Govern espanyol aprovava un Reial Decret Llei pel 
qual s’encarregava a Enagás la hivernació de les instal·lacions del magatzem 
de gas Castor i s’aprovava el pagament, en el termini de 35 dies, d’una 
indemnització a l’empresa concessionària de 1.350 MEUR. Aquesta quantitat 
més els respectius interessos durant 30 anys, la pagaran els consumidors 
mitjançant el rebut del gas.  
 
El 3 de maig de 2017, el Ministeri d’Energia feia públic l’informe del 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), que certificava allò que altres 
organismes i científics ja havien advertit amb anterioritat; és a dir, que la injecció 
de gas al magatzem submarí Castor va originar el miler de terratrèmols. Cal 
recordar que la Declaració d’Impacte Ambiental de les instal·lacions del Castor 
no va incloure cap estudi per avaluar els riscos sísmics associats al projecte, 
malgrat la proximitat d’una falla a la plataforma marina. I això que tant 
l’Observatori de l’Ebre com l’Institut Geològic de Catalunya i la Plataforma en 
Defensa de les Terres del Sénia havien apuntat i demanat la necessitat de fer 
estudis detallats sobre el risc sísmic de l’activitat. 
 
El Ministeri, arran de l’informe del MIT, va anunciar que el magatzem de gas 
s’haurà de desmantellar quan sigui segur i que continuarà en estat d’hibernació, 
això sí, amb un cost anual de 15,7 MEUR que també recaurà en la factura del 
gas que paguen els consumidors. 
 
Davant la necessitat de desmantellar de manera immediata les instal·lacions 
marítimes i terrestres del Castor, i de dirimir les responsabilitats polítiques, 
tècniques i econòmiques dels que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la 
posada en funcionament del Castor, el Grup Polític PSC del ajuntament del 
Catllar proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.  Demanar al Govern espanyol una ordre de clausura definitiva del 

magatzem de gas submarí Castor, que se segellin els pous i se’n 
desmantellin immediatament totes les instal·lacions marítimes i 
terrestres, com també que es reverteixi als propietaris les servituds 
afectades pel gasoducte, l’enretirada del gasoducte, la restitució 
ambiental i paisatgística dels espais afectats pel projecte i l’estudi de 
rescabalament per afectacions, tant del projecte com dels 
terratrèmols, fins i tot en els casos de lucre cessant de finques i 
empreses dels propietaris. 

 
Segon.  Demanar al Govern espanyol la creació d’una Comissió Informativa 

de seguiment de les accions per desmantellar les instal·lacions del 
Castor, de la qual en formaran part els ajuntaments i governs 
autonòmics directament afectats pels terratrèmols provocats pel 
Castor. 

 
Tercer.  Demanar al Govern espanyol l’elaboració d’un informe jurídic sobre 

l’operativitat de les instal·lacions del Castor, tant en el moment de 
l’inici dels terratrèmols com avui dia; d’una auditoria tècnica del 
projecte, i d’un informe sobre l’estabilitat i el risc sísmic que presenta 
actualment la zona que va patir els sismes. 

 
Quart.  Demanar al Govern espanyol que faci arribar tota la informació i 

documentació contractual, administrativa, jurídica i econòmica sobre 
el Castor al Tribunal de Cuentas, perquè fiscalitzi tot el procés 
economicoadministratiu relacionat amb el projecte, investigant-ne els 
costos, les despeses i el dèficit generat per aquesta actuació. 

 
Cinquè.  Demanar al Congrés de Diputats la creació, en seu parlamentària, 

d’una Comissió d’Investigació per determinar les responsabilitats 
polítiques, tècniques i econòmiques dels que van autoritzar, tramitar, 
gestionar i aprovar la posada en funcionament del Castor i emprendre 
les accions legals pertinents que se’n derivin. 

 
Sisè.  Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, 

al Ministre d’Energia, a tots els grups parlamentaris del Congrés de 
Diputats i del Senat, al Tribunal de Cuentas, a la Plataforma en 
Defensa de les Terres del Sénia, i al comissari de Medi Ambient de la 
Unió europea.“ 
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El Sr. Alcalde posa de manifest que aquesta actuació s’ha de fer amb molta 
cura ja que poden reiniciar-se els terratrèmols. 
 
Comenta també que considera contradictori que aquesta proposta la presenti 
el Grup Municipal del PSC donat que aquest assumpte es va iniciar quan el 
ministre era del partit socialista espanyol. 
  
Acte seguit es sotmet a votació la moció 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, 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 s’aprova per unanimitat. 
 
10. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’UNICAT, 

PDCAT, ERC I ICV A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA. 
 
Es dona compte de la següent proposta presentada pels Grups Municipals 
d’UNICAT, PDCAT, ERC i ICV: 
 
“La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells 
horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic 
durant el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de 
creixement desordenat, especialment del sector dels serveis, i també sovint,  de 
la cultura del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues 
jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. 
 
Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la 
producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les persones 
treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el manteniment 
de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la manca de son 
en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar 
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i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una disminució del 
benestar de la societat en general. 
 
En aquest sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els 
estudis dels quals disposem demostren que es fa del tot necessari i urgent 
desfer-se de la rèmora que representa la desorganització horària actual incapaç 
de fer front a la complexitat del moment present. A gairebé tota Europa, l'horari 
laboral és de 8-9h a 17-18h, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de 
la jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la 
població treballadora s’aturi dues hores per dinar a l’àmbit escolar poden ser 
tres, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19h o les 20h del vespre, o més 
enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21h en el 
millor dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la 
participació cívica i comunitària, impossibilita el consum i gaudi de la cultura i 
per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime time televisiu 
s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva se solapa el 
temps personal i el temps de descans. A més, aquesta organització del temps 
de vida quotidiana no té l’origen en el clima, un mite que es desmunta tot sol 
comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20h del 
vespre.  
 
Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució 
dels horaris nascuts amb l’era industrial per uns altres adaptats i flexibles a les 
necessitats d’igualtat i productivitat i participació de la ciutadania, i diversos 
estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de 
Treball (Eurofound) amb dades d’Eurostat mostren que estan avançant en el 
bon camí, tot i que hi ha diferències entre estats segons els models adoptats. 
Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren 
consciència de manera més àmplia en un context de crisi en què  cal trobar 
fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot, en què cal 
proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió 
productivista i consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat 
individualitzada l’excepció en tots els àmbits. Establir un horari racional 
generalitzat, hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i 
econòmics, públics i privats, sense perjudici de que es reconeguin després 
determinades situacions de flexibilització horària, i per tant, excepcions a les 
normes generals, per atendre determinades situacions personals o de 
determinats col·lectius. 
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En aquest context és on s’ha posat en marxa la Iniciativa per a la Reforma 
horària - Ara és l’hora, reconeguda pel Govern de la Generalitat de Catalunya 
com a la plataforma interlocutora en aquesta qüestió. L’objectiu fonamental és 
impulsar uns horaris beneficiosos per a les institucions, les empreses i la 
ciutadania. Cal, en definitiva, passar d’uns horaris propis de l’era industrial a 
uns que s’adaptin a les necessitats de la nova societat del coneixement i del 
consum, amb més complexitat social i augment progressiu de les desigualtats. 
 
Fruit de les demandes l’Ajuntament del Catllar aprova aquesta resolució amb 
l’objectiu de donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap 
a la reforma horària formulada en un moment concret en el temps.  
 
En la forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un 
factor sistèmic dins del model social. Cal cercar mesures legislatives i de 
promoció i sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro (de 
la societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la 
componen) i a nivell micro (de les persones). Superat el debat de la 
conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és debatre la viabilitat per transitar 
cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la 
nova realitat social, econòmica i cultural.  
 
Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en 
l’acció sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, 
els culturals, els esportius, els televisius i els associatius, així com en les 
infraestructures públiques i privades que els puguin permetre. Tot això és el que 
justifica que l’Ajuntament del Catllar es pronunciï a favor de la reforma horària. 
 
Així, actuant amb coherència a partir d'aquest acord favorable i amb l'ànim de 
millorar la gestió del temps i d'esdevenir, alhora que motor, organització 
exemplificadora de la reforma horària, l'Ajuntament del Catllar es compromet a 
iniciar el procés per a la implantació de mesures d'acord amb aquesta iniciativa, 
fent-ne el seu seguiment i avaluació. 
Amb aquesta resolució, l'Ajuntament del Catllar s'adhereix a la Xarxa de Ciutats 
i Pobles per la Reforma Horària, xarxa que té per objectius: reconèixer i 
promoure la tasca dels ajuntaments compromesos amb l'impuls de la reforma 
horària; intercanviar i difondre coneixements i experiències entre ajuntaments 
en l'àmbit de la gestió del temps i la conciliació, presencial i virtualment; i fer 
xarxa amb altres organitzacions públiques, privades i del tercer sector, a nivell 
local i internacional, per generar sinergies i avançar conjuntament. 
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L'Ajuntament del Catllar comunicarà l'aprovació d'aquesta moció via correu 
electrònic a Iniciativa per a la Reforma Horària (info@reformahoraria.cat) 
adjuntant-hi la mateixa.“ 
 
Acte seguit es sotmet a votació la moció 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, 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 s’aprova per unanimitat. 
 
11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN SUPORT 

DE LA CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA LLISTA 
REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA 
HUMANITAT DE LA UNESCO. 

 
Es dona compte de la següent proposta presentada pel Grup Municipal del 
PSC: 
 
“Atès que la Confederació Sardanista de Catalunya està impulsant la 
candidatura de la sardana a la llista representativa del patrimoni cultural 
immaterial de la humanitat, de la UNESCO. 
 
Atès que en aquesta llista estan inscrits, entre d'altres, la Patum de Berga, els 
castells, el cant de la Sibil·la, el Misteri d'Elx, la Festa de la Mare de Déu de la 
Salut d'Algemesí, les Falles de València, les falles del Pirineu i la dieta 
mediterrània. 
 
Atès que dins del nostre àmbit cultural i pel que fa a les danses, algunes de les 
que ja formen part de la llista són el tango, el flamenc, el merengue, els balls de 
nois de Romania o la rumba cubana. 
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Atès que la candidatura s'emmarca en el treball de la Confederació per reforçar 
la vitalitat del món sardanista i de difondre La sardana a Catalunya i arreu del 
món. 
 
Atès que La Llista Representativa és una figura prevista dins de La Convenció 
per a La Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial i per a accedir-hi cal 
demostrar que es compleixen els cinc requisits següents: 
 
1. Ser patrimoni cultural immaterial d'acord amb la definició de La Convenció. 
La sardana compleix clarament aquest requisit. La sardana és una pràctica que 
les persones que la mantenen viva consideren que forma part del seu patrimoni 
cultural immaterial, segons s'ha pogut recollir en tots els actes informatius 
organitzats fins ara. Es transmet de generació en generació des de fa segles i 
infon a les persones que la practiquen un sentiment d'identitat i de continuïtat. 
A més, és absolutament compatible amb els instruments internacionals de drets 
humans i amb el desenvolupament sostenible. 

 
2. Que la inscripció a la llista contribueixi a sensibilitzar la societat sobre la 
importància del patrimoni cultural immaterial. En realitat el treball que s'està fent 
per a la candidatura ja està contribuint a aquesta sensibilització, perquè en les 
reunions informatives s'està explicant la Convenció de la UNESCO i l'interès del 
patrimoni cultural immaterial. Per altra banda, una inscripció a la llista sempre 
desperta una gran atenció mediàtica i genera un gran nombre de notícies en 
els mitjans de comunicació, que contribueixen a aquesta sensibilització. A més, 
de cara a l'expedient es proposaran altres accions. 
 
3. Que es prenguin mesures de salvaguarda de la sardana. La Confederació ja 
està prenent moltes mesures de salvaguarda. Per a justificar el compliment 
d'aquest criteri, es tracta d'explicar de manera clara tot el que s'està fent en 
formació, ensenyament, difusió, organització, finançament, etc., i pensar en 
noves iniciatives de futur que cobreixin o reforcin els aspectes menys 
potenciats, com podria ser la recerca. 
 
4. Que la comunitat practicant participi directament en la candidatura i hi doni el 
seu consentiment lliure, previ i informat. En el nostre cas, la comunitat 
sardanista s'organitza al voltant de La Confederació Sardanista de Catalunya. 
La seva assemblea general va decidir impulsar aquesta candidatura i les 6 
assemblees territorials celebrades a les quatre demarcacions de Catalunya 
també ho han aprovat després de conèixer en què consisteix i quines 
implicacions pot tenir. S'està donant i es continuarà donant molta informació 
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sobre aquest procés i s'espera anar recollint el consentiment de nombroses 
entitats de base. A més, totes les persones que formen el moviment sardanista 
poden aportar idees sobre com sensibilitzar la societat sobre el valor del 
patrimoni cultural immaterial i sobre les mesures de salvaguarda a preveure per 
a la sardana. 
 
5. Que la sardana estigui inscrita en un inventari del patrimoni cultural 
immaterial. Aquest és un aspecte administratiu que essencialment correspon a 
la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. Cal 
tenir en compte que la sardana ja forma part del Catàleg del Patrimoni estiu de 
Catalunya i està declarada element festiu patrimonial d'interès nacional. 
 
Tanmateix, també s'intentarà que la sardana sigui inscrita en inventaris de 
menor abast territorial, ja sigui comarcal, municipal o altre, per reforçar el 
compliment d'aquest criteri. Atès, que la sardana, per tant, compleix o pot 
complir plenament els requisits establerts i per tant l'èxit de la candidatura 
només dependrà de l'esforç ¡ la cura que s'hi posi. 
 
Per tot l'esmentat fins ara, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.  Donar suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa 

del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO, 
que està impulsant la Confederació Sardanista de Catalunya. 

 
Segon.-  Traslladar aquest acord a la Confederació Sardanista de Catalunya, 

a l'Ens de l'Associacionisme Cultural, a l’Institut del Patrimoni Cultural 
Immaterial, a la Direcció General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya, al 
Govern espanyol, i a la Conferència General de la UNESCO.“ 

 
Acte seguit es sotmet a votació la moció 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, M Montserrat Inglés Novell, Antonio López 
López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Abstencions: cap. 
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Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la moció s’aprova per unanimitat. 
 
B) CONTROL SOBRE LA RESTA D’ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 
 
12.  DONAR COMPTE DELS DECRET DE L’ALCALDIA ADOPTATS DES 

DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2017/248 AL 2017/309. 
 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2017/310, de data 
5 de juny, al 2017/345, de data 10 de juliol 2017. 
 
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats. 
 
13. INFORMES DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. alcalde informa de les següents qüestions: 
 
Mitjançat acord de la Junta de Govern Local del 22 de juny s’ha aprovat la 
concurrència a: 
 
A) Convocatòria promoguda pel Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per a la concessió de 
subvencions als ajuntaments per a inversió en camins públics locals per al 
període 2018/2020, regulada per Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig i 
convocada mitjançant la Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny per a 
l’arranjament d’un tram del camí de Tarragona entre Manous I i II, d’uns 600 
metres lineals i amb un cost previst de 54.425,70 €. 
 
B) Convocatòria del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 
projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut establertes en el marc del 
contracte programa 2016-2019 amb el  Pla d’actuació anual en Joventut 2017 
redactat d’acord amb el Pla Local de Joventut, essent el resum del pressupost 
el que tot seguit es transcriu: 
 

Total pressupost del Servei Local de Joventut per al 
Pla d'actuació anual - PLJ  51.000 € 

Import sol·licitat al Contracte Programa amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a 
la fitxa 43 de suport a plans locals de joventut  3.000 € 
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- Tal i com ja s’havia informat en la darrera sessió del ple i en tant que 
beneficiaris d’un ajut per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis 
de població afectats per la llei 5/2003, de 22 d’abril, per l’any 2017 es va 
sol·licitar una pròrroga del termini d’execució que acabava el passat 15 de juny, 
havent-nos concedit aquesta fins al 5 de setembre per a l’execució dels treballs 
i, conseqüentment, fins al 16 d’octubre de 2017 per a la justificació dels ajuts. 
 
- Mitjançat acord de la Junta de Govern Local del 22 de juny s’ha aprovat la 
concurrència a diferents convocatòries d’ajuts de la Diputació de Tarragona, 
segons es detalla tot seguit: 
 
A) Concurrència a la convocatòria de subvencions als ajuntaments per 
actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i 
espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals 
domèstics abandonats. Cost estimat de la gestió i retirada dels animals 
domèstics i peridomèstics i els tractaments contra la mosca negra, el mosquit 
tigre en zones humides del municipi i els escarabats és de 10.185 €. 
 
B) Concurrència a la convocatòria per a la concessió de subvencions als 
ajuntaments per al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis 
forestals, any 2017. Cost estimat de l’actuació per gestionar les franges 
perimetrals a les urbanitzacions la Cativera, Mas de Gerembí i Mas de Cosme: 
12.748,13 €. Aquestes actuacions són al marge de les que s’han portat a terme 
amb la subvenció de la Generalitat. 
 
C) Concurrència a la convocatòria per al finançament de despeses per a la 
millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de 
titularitat municipal. Cost estimat de l’actuació és de 9.370,02 €. 
 
D) Concurrència a la convocatòria per a la concessió de subvencions als 
ajuntaments per a la seguretat a zones de bany (piscines). Cost estimat és de 
7.569,76 €. 
 
- Alhora, s’ha preparat la documentació administrativa necessària per concórrer 
als ajuts per a la implantació de mesures recollides als plans d’acció d’energia 
sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses i 
per interessos de préstecs, per quan siguin convocats. 
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- Mitjançat acord de la Junta de Govern Local de 6 de juliol de 2017 s’ha aprovat  
la concurrència a la convocatòria de subvencions que promou el Ministeri de la 
Presidència i d’Administracions Territorials, Pla MOVEA, per a l’adquisició de 
vehicles d’energies alternatives i per a la implantació de punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics per a l’adquisició d’una motocicleta elèctrica per als vigilants 
municipals. 
 
- També s’ha acordat estudiar la viabilitat de la concurrència a la convocatòria 
de subvencions que promou el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital per 
a projectes singulars que afavoreixin una economia baixa en carboni (FEDER 
2014-2020) per obtenir finançament per a l’execució dels treballs d’adequació 
de l’enllumenat públic de l’Esplai Tarragoní. 
 
- Informar que el dia 15 de juny es va ensulsir el pou que abasta d’aigua potable 
del sector de Mas de Cosme quedant interromput el servei fins al passat 5 de 
juliol període durant el qual l’ajuntament ha posat en funcionament un 
subministrament provisional mitjançant vehicles cisterna. 
 
S’intentarà minorar el cost d’aquest servei, que ha assumit l’ajuntament, 
mitjançant la concurrència a la convocatòria d’ajuts de l’Agència Catalana de 
l’Aigua regulats per la Resolució TES/1149/2017, de 23 de maig i convocats 
mitjançant la Resolució TES/1470/2017, de 21 de juny, de conformitat amb 
l’acord de la Junta de Govern Local del passat 6 de juliol. 
 
- Informar que mitjançant acord de la Junta de Govern Local del passat 8 de 
juny es va adjudicar directament l’execució dels treballs d’instal·lació 
d’interruptors individuals d’encesa de l’enllumenat exterior de les pistes de 
tennis a la Torre d’en Guiu, a l’empresa ELECTRICITAT DALMAU SL per la 
quantitat de 1.424,18 euros (1.177,01 € més 247,17 € corresponents al 21% 
d’IVA). 
 
- Mitjançat acord de la Junta de Govern Local de 6 de juliol de 2017  s’ha aprovat 
l’inici de l’expedient de contractació per al subministrament i manteniment d’un 
equip de reprografia per a les dependències municipals atès que la vigència del 
contracte de renting de l’actual equip està proper a finalitzar. 
 
- Respecte del procés de selecció per a la provisió amb caràcter temporal de 
places del servei vigilants i/o agutzil amb formació de borsa de treball, un cop 
realitzades les proves i la valoració dels mèrits, dels 32 aspirants presentats 
han superat el procés dues persones. La primera d’elles s’incorporarà de forma 
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immediata per cobrir la situació d’adscripció a tasques administratives i de 
suport a les oficines municipals del vigilant TIP 001. El segon classificat serà 
citat a cobrir el servei de la baixa per IT del TIP 003. 
 
- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 29 de juny s’han aprovat les 
bases dels processos de selecció de personal que seguidament es relacionen: 
 
A) Procés de selecció, mitjançant concurs oposició, torn de promoció interna, 
de quatre places d’administratiu, de personal laboral d’aquest ajuntament, 
incloses en l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2017 d’aquest ajuntament. 
 
B) Procés de selecció, mitjançant concurs oposició, torn lliure, de tres places 
d’auxiliar administratiu, de personal laboral d’aquest ajuntament, incloses en 
l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2017 d’aquest ajuntament, amb 
constitució de borsa de treball. 
 
C) Procés de selecció, mitjançant concurs oposició, torn lliure, d’una plaça de 
tècnic mig, com a funcionari de carrera d’aquest ajuntament, inclosa en l’oferta 
pública d’ocupació per a l’any 2017 d’aquest ajuntament. 
 
D) Procés de selecció, mitjançant concurs oposició, torn lliure, de quatre places 
d’operari de serveis diversos (brigada), com a personal laboral d’aquest 
ajuntament, inclosa en l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2017 d’aquest 
ajuntament, amb constitució de borsa de treball. 
 
- En sessió de la Junta de Govern de Local de 6 de juliol de 2017  es va acordar 
sol·licitar l’execució d’un programa de col·laboració social per a l’ocupació d’una 
persona desocupada per a la conservació de zones urbanes. 
 
- La Junta de Govern Local, en sessió de 6 de juliol va aprovar, entre d’altres, 
l’horari d’estiu de la brigada municipal que consistirà en què la meitat dels 
membres ho faci en horari de jornada continuada, de set del matí a tres de la 
tarda, mentre que l’altra meitat fa la jornada habitual partida, amb horari de vuit 
del matí a una del migdia i de tres a sis de la tarda i per quinzenes alternes. 
 
- En quant al procés selectiu mitjançant concurs-oposició lliure, per proveir un 
lloc de treball d’informador guia del Centre d’Interpretació dels Castells del Baix 
Gaià i administratiu, a jornada parcial i en règim de laboral, informar que el 
proper dilluns dia 17 de juliol finalitza el termini per a la presentació de 
sol·licituds per part de les persones interessades. A partir d’aquell moment, i un 
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cop transcorregut el mes d’agost durant el qual la Generalitat ha informat que 
no procedirà a nomenar personal per formar part dels tribunals de selecció i que 
el Consorci de Normalització tampoc presta servei, es convocarà als candidats 
i candidates presentats a les proves selectives corresponents. Mentrestant 
s’esmenaran les possibles deficiències de les sol·licitud presentades, si és el 
cas. 
 
- Respecte l’expedient de contractació de la concessió de la gestió del servei 
públic de la llar d’infants del municipi, informar que el termini per a la presentació 
d’ofertes finalitza el proper dia 18 de juliol de 2017, moment a partir del qual es 
podrà convocar la mesa de contractació i el comitè d’experts que ha de valorar 
les ofertes que s’acabin presentant. De moment han concorregut tres licitadors. 
 
Si no hi ha cap contratemps, s’espera poder adjudicar el procés abans de 
finalitzar el corrent mes de juliol. 
 
- L’empresa adjudicatària del servei de neteja de les dependències municipals 
de la casa de la vila i de l’edifici de l’escola de l’Institut Escola l’Agulla, Tarraco 
Higiene, SL ha comunicat que cessa en la seva activitat a partir del proper dia 
15 de juliol al·legant causes alienes a la seva voluntat. Per tant, caldrà 
contractar, de forma urgent i provisional una empresa que presti el servei de 
neteja de la Casa de la Vila des d’aquella data i una empresa que presti el servei 
de neteja de l’escola a partir del mes de setembre, intentant garantir la 
subrogació del personal que ara es quedarà a l’atur i que venia treballant en 
aquestes tasques. Essent aquesta una de les prioritats de l’ajuntament alhora 
de cercar una empresa interessada.  
 
Així mateix s’accelerarà al màxim la tramitació de l’expedient de licitació dels 
serveis de neteja de dependències municipals. 
 
- Com sabeu, l’ajuntament promou i té aprovat, des del passat mes de març de 
2017, el Projecte d’execució de vorera al Camí de Tarragona i a la carretera T-
203 de conformitat amb l’acord assolit a finals del 2016 amb la Diputació de 
Tarragona, que serà qui canalitzarà el voral de la carretera en tant que titular 
de la via i abans que nosaltres puguem fer l’actuació municipal pròpiament dita. 
 
Doncs bé, en data 10 de juliol es va mantenir una reunió sobre el terreny amb 
el Sr. Jaume Vidal González, Director de l’Àrea del Servei d'Assistència al 
Territori Diputació per tal de coordinar el projecte i les obres a executar 
prèviament per la Diputació i les previsions municipals. 
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A tall d’aquesta informació dir que avui s’ha pogut llegir una publicació al 
Facebook del grup municipal del PSC en que s’atribuïen aquesta iniciativa i 
preguntat el servei de carreteres de la Diputació, informen que no tenien 
constància de cap petició al respecte. Escau doncs, sol·licitar l’esmena o 
aclariment de la publicació. 
 
EL Sr. López explica que coincidint amb l’execució dels treballs de millora de la 
carretera a l’alçada de la Bonaigua es va demanar, verbalment, habilitar un pas 
fins al poble, petició que fou denegada per quant al creuar la carretera no 
s’accedia a sòl urbà consolidat. Van assegurar que farien un estudi al respecte. 
 
El Sr. Alcalde reitera que a Diputació no en tenen constància. 
 
El Sr. López respon que els Srs. Carlos Lozano i Jaume Vidal n’eren sabedors. 
 
- Finalment, informar que des del passat 3 de juliol ha entrat en vigor l’ampliació 
de noves parades de la línia del servei públic de transport de viatgers per 
carretera El Catllar – Tarragona amb la posada en funcionament de les parades 
d’Ardenya i la Riera de Gaià que milloren la mobilitat entre el nostre municipi i 
la Riera de Gaià. 
 
14. PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula el regidor Sr. Antonio López i expressa el seu agraïment a 
l’alcalde per haver avançar l’hora del Ple. 
 
Seguidament formula les següents preguntes: 
 
Qui forma l’anomenada Comissió de Cultura?, quan s’ha aprovat?. 
 
El Sr. Alcalde li explica que és una eina d’acostament a la població i una forma 
com el ciutadans transmeten les seves propostes i l’equip de govern les pren o 
no en consideració. 
 
La regidora Sr. Inglés pregunta si és pública l’assistència a les reunions de la 
Comissió de Cultura? 
 
El regidor Sr. Morlà li contesta que no; que es tracta d’un grup de persones que 
hi estan interessades. 
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La Sra. Inglés pregunta com se’n pot formar part. 
 
El Sr. Morlà li comenta que tant sols cal sol·licitar-ho a qualsevol dels seus 
membres. 
 
Torna a intervenir el Sr. López formulant les següents preguntes: 
 
Quan va costar la festa medieval?. 
 
Quines colles castelleres actuaran per la Festa Major? 
 
A aquesta pregunta l’alcalde li contesta que les mateixes de l’any passat. 
 
Hi haurà una segona diada? 
 
L’alcalde li diu que si. 
 
El Sr. López posa de manifest que un grup de joves que es reuneixen a les 
escales de la costa causen problemes de sorolls als usuaris del pàrquing 
d’autocaravanes, i aquests són els pocs turistes que venen al poble. A 
continuació pregunta si està previst fer-hi alguna cosa. 
 
El Sr. López també pregunta per la senyalització pendent del carrer Elionor de 
Pallars. 
 
El Sr. Alcalde li diu que es farà la propera setmana. 
 
El Sr. López pregunta com s’ha seleccionat l’actual guia del castell. 
 
El Sr. Alcalde li indica que momentàniament s’està utilitzant personal de 
l’ajuntament a resultes de que acabi el procés selectiu que s’ha convocat. 
 
I, quan falten vuit minuts per les sis de la tarda i no havent-hi més assumptes a 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present 
acta. 

 
    L’Alcalde El Secretari. 
      


