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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2017 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de set de la tarda del dia 
trenta de març 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 extraordinària 
del Ple. 
  
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE: 
Joan Díaz i Rull 
 
REGIDORS/ES: 
Antonio López López 
Carlos Álvarez Molina 
Eva Zafra Agea 
Ilé Gomis i Quintero 
Joan Morlà i Mensa 
Teresa M. Canela i Armengol. 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
Carles Guillén i Montserrat  
M Goretti Gatell i Anglès 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Excusa la seva assistència la següents regidora: 
 
M Montserrat Inglés Novell 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde es passa a desenvolupar l’ordre del dia. 
 

1.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ I 
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS A 
FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS. 

 

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Antecedents 
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1. L’Ajuntament, mitjançant acord de data 5 d’agost de 2004 va delegar al 
Consell Comarcal del Tarragonès la gestió de diferents serveis de caràcter 
mediambiental a partir del dia 1 de gener de 2005, i inicialment fins al 31 de 
desembre de 2014.  
 
2. Aquest termini, mitjançant la formalització d’una addenda entre el Consell i 
aquest Ajuntament, va ser prorrogat a partir del dia 1 de gener de 2015 i fins 
el dia 1 de gener de 2017. 
 
3. El Consell Comarcal està preparant els Plecs de condicions de la nova 
licitació, i fan referència als serveis delegats pels diferents municipis que 
participen en la iniciativa comarcal. Per aprovar la licitació i els respectius 
plecs tècnics i administratius és necessari que disposi de la corresponent 
delegació i aprovació dels convenis dels municipis que participaran en aquest 
servei. 
 
4. El Consell Comarcal ha valorat els serveis a incloure en la nova licitació 
corresponents a aquest municipi. El pressupost rau a l’expedient i estableix la 
despesa màxima previsible el primer any del servei, d’acord amb els treballs 
previs conformats pel tècnic de l’àrea de medi ambient, i contempla les 
condicions, freqüències i característiques del servei que l’Ajuntament 
assumeix. Aquest conveni rau numerat, segellat i diligenciat a l’expedient 
administratiu i es dóna per reproduït.  
 
5. Aquest ajuntament considera que amb la delegació i encàrrec de gestió 
s’assoliran els serveis de recollida i tractament de residus i la resta de serveis 
mediambientals que figuren en l’annex del conveni, es millora l’eficiència de la 
gestió pública al facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, per 
la qual cosa està interessat en la delegació i encàrrec de gestió de l’esmentat 
servei en els termes que figuren al conveni. Per regular aquesta actuació del 
Consell Comarcal, el seu sistema de finançament i obligacions de les parts  
s’escau aprovar el Conveni de  delegació i encàrrec de gestió de les activitats 
de caràcter material, tècnic o de serveis que s’estableixin per part del 
municipi, a favor del Consell Comarcal. 
 
6. El secretari-Interventor de l’ajuntament informa favorablement aquesta 
delegació i encàrrec de gestió en els termes que figuren en el conveni que 
obra a l’expedient, així com l’assumpció de les obligacions que deriven per a 
l’Ajuntament en especial davant del contractista i la seva sostenibilitat. 
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Fonaments de dret 
 
- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
- El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text Refós de 
la Llei d’Organització Comarcal de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.  
- Articles 47 i següents respecte als convenis de col·laboració, i, els principis 
de relacions interadministratives establerts als articles 140 i següents de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la delegació, així com l’encàrrec de gestió de les activitats 

de caràcter material, tècnic o de serveis corresponents a la gestió 
dels serveis de recollida, tractament de residus i la resta de serveis 
mediambientals, establertes per part de l’ajuntament, a favor del 
Consell Comarcal del Tarragonès, en els continguts que consten al 
conveni i es donen per reproduïts. 

 
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració marc, i el corresponent annex, a 

establir entre aquest ajuntament i el Consell Comarcal del 
Tarragonès, que es troba a l’expedient i es dona per reproduït, 
regulador de la delegació i encàrrec de gestió en diferents serveis 
mediambientals, així com les obligacions derivades per a aquesta 
Corporació en especial davant del contractista i del Consell 
Comarcal. 

 
Tercer.- L’ajuntament accepta que el preu dels serveis del contracte que per 

delegació adjudicarà i formalitzarà el Consell Comarcal amb 
l’empresa guanyadora de la licitació serà el que resulti de 
l’adjudicació del procediment contractual convocat per aquest per 
delegació i encàrrec de gestió de l’Ajuntament que pot incloure la 
licitació i contractació del servei d’altres Ajuntaments assumint 
aquests el cost que els sigui repercutible, i de les modificacions o 
variacions que s’apliquessin al mateix, sent aquests com a màxim 
per al primer any els que rauen a l’annex del present conveni. 
L’ajuntament accepta l’obligació de pagament de forma directa al 
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contractista d’acord amb els termes que resultin de l’adjudicació i del 
plec rector del contracte. 

 
Quart.- L’ajuntament assumeix l’obligació plurianual de consignar en el 

pressupost municipal crèdit suficient i adequat per fer front a les 
despeses derivades de l’esmentada adjudicació durant el termini de 
vigència del contracte  en tant que és un acord del mateix, adoptat 
en base únicament a la delegació i encàrrec de gestió efectuada al 
Consell que no determina l’obligació de pagament del Consell. 

 
Cinquè.- Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i 

s’estableix per una vigència de 10 anys a comptar des del dia en 
què es formalitzi per delegació el contracte administratiu amb 
l’empresa adjudicatària dels serveis. 

 
Sisè.- Donar compte d’aquest Conveni al Síndic de Comptes de Catalunya, 

al superar la quantia de 600.000 €. 
 
Setè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal.  
 
Vuitè.- 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, d’acord amb el que 
estableix l’article 309.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, de 13 de juny de 1995.” 

 
Pren la paraula el Sr. Antonio López per manifestar que el seu grup municipal 
s’abstindrà perquè els hauria agradat tenir aquesta informació abans del ple. 
 
El Sr. alcalde respon que des del Consell Comarcal l’informaren que ja 
disposàveu de la informació. A més, el juny de l’any passat estava sobre la 
taula de l’alcaldia l’estudi de costos d’aquesta proposta de servei. 
 
El Sr. López matisa que varen esperar fins dimecres perquè a la portaveu li 
arribés aquesta informació i com que no va ser així, es va contactar amb el 
Consell des d’on li varen enviar una fulla d’informació econòmica. 
Intervé el Sr. Carlos Álvarez per manifestar que des de l’ajuntament a ell no se 
li ha tramès aquesta informació i demana que s’enviïn les informacions 
oportunes amb caràcter previ. 
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El Sr. alcalde diu que es donava per fet que es disposava de la informació. 
 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent 
resultat: 
 
Vots a favor: Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Joan Morlà i Mensa, 
Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i 
Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès. 
  
Abstencions: Antonio López López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
  
Vots en contra: Cap  
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta. 
 

2.  PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA 
NÚMERO 2017/175, DE 23 DE MARÇ, DE DESIGNACIÓ DEL SR. 
JOSEP ZARAGOZA I SOLÉ COM A CANDIDAT A LA 
CONVOCATÒRIA DE RECONEIXEMENT DEL MÈRIT DE SERVEIS 
DISTINGITS QUE ATORGA EL CONSELL COMARCAL. 

 

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 

“Mitjançant decret de l’alcaldia número 2017/175, de 23 de març, es va 
designar el Sr. Josep Zaragoza i Solé com a candidat a la convocatòria de 
reconeixement del Mèrit de Serveis Distingits que atorga el Consell Comarcal 
atesa la seva trajectòria en el món de la història i l’arqueologia del nostre 
territori amb el contingut literal següent: 
 
“El Consell Comarcal ha aprovat les Bases per a la concessió de distincions de 
mèrits de serveis distingits i ha procedit a obrir la corresponent convocatòria. 
 
L’objectiu d’aquestes distincions és dotar als ajuntaments d’un mitjà per oferir un 
reconeixement a aquelles persones o entitats que considerin que en són 
mereixedores en mèrits a la tasca realitzada o conducta seguida que hagin 
contribuït a augmentar el prestigi d’un municipi del Tarragonès o de la comarca 
en el seu conjunt. 
 
En aquest ordre de qüestions i valorant ponderadament tots els possibles 
convilatans dignes d’aquesta menció no podem menys que considerar com a 
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candidat més adequat i mereixedor del guardó al Sr. Josep Zaragoza i Solé, 
paleta d’ofici, polifacètic i inquiet investigador autodidacta en l’àmbit de la 
història i l’arqueologia, profund coneixedor de la història local, maquetista, 
coautor en diverses publicacions especialitzades en matèria de patrimoni i 
història i consultor indispensable en qüestions objecte d’aquesta matèria dins el 
nostre àmbit territorial. 
 
Examinat el currículum vitae del Sr. Zaragoza, del qual en consta un exemplar a 
l’expedient i es dóna per reproduït, valorant l’extensa contribució al coneixement 
dels avantpassats més remots de la nostra terra, la destacada consideració de 
la seva figura en el món acadèmic (des de la Universitat Rovira i Virgili 
especialment) i per tot el que ha fet per la gent del Catllar, del Tarragonès i de 
Catalunya, esdevé el candidat indicat a aquest guardó. 
 
En conseqüència, resolc: 
 
Primer. Reconèixer la tasca i els mèrits de Josep Zaragoza i Solé i proposar-lo 

com a candidat a l’obtenció de la distinció de mèrit de serveis distingits 
del Consell Comarcal del Tarragonès en la seva edició d’aquest any. 

 
Segon. Sol·licitar als ajuntaments de la comarca que donin suport a aquesta 

candidatura. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la persona interessada, al Consell 

Comarcal del Tarragonès i als ajuntaments de la comarca. 
 
Quart. Sotmetre aquest decret a la ratificació del Ple de l’Ajuntament a la 

propera sessió que es celebri.” 
 
Aquest Decret, doncs, ha de ser ratificat pel Ple. 
 
Per tot això proposo al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Ratificar en la seva totalitat el Decret de l’alcaldia número 2017/175, de 23 de 
març, de designació del Sr. Josep Zaragoza i Solé com a candidat a la 
convocatòria de reconeixement del Mèrit de Serveis Distingits que atorga el 
Consell Comarcal.” 
 

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent 
resultat: 
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Vots a favor: Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Joan Morlà i Mensa, 
Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i 
Montserrat i M. Goretti Gatell i Anglès, Antonio López López, Carlos Álvarez 
Molina i Eva Zafra Agea. 
  
Abstencions: Cap 
  
Vots en contra: Cap  
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat dels membres de la 
corporació. 
 

I, essent 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 
 

      


