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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 7 DE JUNY DE 2018 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia set de juny de 
dos-mil divuit, 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 
Eva Zafra Agea 
Joan Díaz i Rull 
Ilé Gomis i Quintero 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
Carles Guillén i Montserrat 
Teresa Maria Canela i Armengol 
M Goretti Gatell i Anglès 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, proposa incloure a l’ordre del dia amb caràcter 
urgent el donar compte de la renuncia de la Sra. Teresa Maria Canela i Armengol 
al càrrec de regidora d’aquest  ajuntament 
 
Debatuda i sotmesa a votació la proposta, la seva inclusió en l’ordre del dia és 
aprovada per unanimitat. 
 
Seguidament es passa a desenvolupar l’ordre del dia i a petició de l’alcalde, la 
renuncia de la regidora Sra. Canela es tracta com a primer punt de l’ordre del dia. 
 
1. RENÚNCIA DE LA REGIDORA TERESA MARIA CANELA I 

ARMENGOL. 
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Es dona compte al Ple de la corporació del següent: 
 
En aquest Ajuntament va tenir entrada l'escrit de la Sra. TERESA MARIA 
CANELA I ARMENGOL regidora d’aquest ajuntament, en que formalitzava la 
renúncia voluntària al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament. 
  
D’acord amb l'Informe de Secretaria i de conformitat amb el que es disposa en 
els articles 9.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre, i 
182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el 
Ple de l’ajuntament: 
 
Primer.  Pren coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de 

l'Ajuntament de la Sra. TERESA MARIA CANELA I ARMENGOL. 
 
Segon.  Instar a la secretaria de l’ajuntament a comunicar aquest acord a la 

Junta Electoral Central perquè emeti la credencial com a regidora 
d’aquest ajuntament a favor de la Sra. CARMEN MARIA RIPOLL 
LÓPEZ, següent en la llista de la coalició UNITS PEL CATLLAR – 
UNICAT, en que va concórrer a les últimes eleccions municipals, 
perquè pugui prendre possessió del seu càrrec. 

 
Un cop els regidors han pres coneixement de la renuncia i haver-se produït el 
cessament de la Sra. Canela com a regidora, aquesta s’absenta del seu lloc de 
regidora. 
 
A1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ. 
 
2.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 10 DE MAIG 
DE 2018. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de 
data 10 de maig de 2018, la qual ha estat tramesa juntament amb la 
convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
 
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta, un cop esmenada, amb el 
següent resultat: 
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, M. Goretti Gatell 
Anglés, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 
Carles Guillén i Montserrat, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, 
Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Vots en contra: cap 
 
Abstencions: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta s’aprova per majoria. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL 

NOMENCLÀTOR DE VIES MUNICIPALS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 9 de novembre de 2017 es va 
aprovar inicialment la modificació del nomenclàtor de vies municipals que 
revisava en profunditat el document aprovat l’any 2006 i revisat el 2014 amb la 
incorporació de la vialitat del sector 12 del planejament municipal recentment 
executat, Mas de Moregons.  
 
El susdit acord i la documentació de l’expedient es va sotmetre a informació 
pública mitjanant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província número 34, de 
data 16 de febrer de 2018. Paral·lelament, en dates 13 i 14 de març es varen 
realitzar unes sessions informatives i de difusió del projecte amb els 
representants de les diferents urbanitzacions del municipi, resultant-ne un 
seguit d’observacions i esmenes.  
 
Paral·lelament, mitjançant decret de l’alcaldia núm. 2018/128, de 5 d’abril, es 
va obrir un nou període addicional d’informació pública de 20 dies hàbils que 
s’inicià el dia 13 d’abril de 2018 amb la publicació de l’edicte corresponent al 
Butlletí Oficial del a Província núm. 72. 
 
Durant la informació pública de l’expedient s’han presentat un seguit 
d’al·legacions i observacions que seguidament es passen a relacionar i tractar: 
 
- Escrit de 19-02-2018 (RE 736) promogut pel Sr. Francisco Inglés i Novell que 
sol·licitava la inclusió al nomenclàtor del carrer del camí del Coll Canut. 
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En el moment de la redacció del document tècnic de la proposta es va obviar el 
referit vial per quant només existeix parcialment i la resta del traçat queda 
pendent de l’execució urbanística del planejament. Escau esmenar aquella 
omissió i assignar al vial esmentat el nom de carrer del Camí de Coll Canut per 
raons històriques. 
 
- Escrit de 27 de març de 2018 (RE 1240) promogut pel Sr. Jorge Valentín 
Quintana Ortega qui explica que la junta de la urbanització Mas Vilet dels Pins 
proposa que l’actual passatge Joan Maragall passi a denominar-se Ricardo 
Pelegrina Venegas, en reconeixement a la tasca que aquest Sr. ha fet per la 
urbanització. 
 
Es proposa desestimar al canvi suggerit, sense ànim de desmerèixer la tasca 
efectuada pel Sr. Pelegrina, que pot ser reconeguda mitjançant altres 
mecanismes més ajustats a la finalitat pretesa. Alhora, rarament es posa el nom 
d’algú en vida a una via pública i els noms de persones preexistents al sector 
fan referencia a personatges rellevants de la història supralocal.  
 
- Observació feta pels representants de la Junta de Compensació de la 
urbanització Mas Vilet dels Pins assistents a les jornades participatives dels 
dies 13 i 14 de març de 2018 per la que posposen canviar el nom de l’últim tram 
del carrer Montserrat per un altre i que aquest sigui un carrer nou sense 
especificar-ne cap.  
 
Es proposa acceptar aquesta esmena i que el darrer tram de l’actual carrer  
Montserrat passi a denominar-se carrer d’Ernest Lluch en homenatge al  
malaurat professor, economista i polític assassinat per les seves idees. 
 
- Observació feta pels representants de la Junta de Compensació de la 
urbanització La Quadra dels Manous, sector 16, assistents a les jornades 
participatives dels dies 13 i 14 de març de 2018 per la que posposen canviar el 
nom del carrer Mas de la Cova pel de carrer de Roger de Flor, ja que es 
considera que és el nom que tenia fins ara. 
 
Es proposa acceptar el canvi atès que Roger de Flor ja era el nom que adoptava 
fins ara el carrer del Mas de Salort en el seu pas per la urbanització. A més, 
aquest nom actualment no s’utilitza a cap altra via del municipi. 
 
- Observació feta pels representants de la Junta de Compensació de la 
urbanització Manous I assistents a les jornades participatives dels dies 13 i 14 
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de març de 2018 per al canvi de nom d’un dels dos trams en que queda dividit 
actualment el carrer Francolí amb la finalitat de no crear confusió. 
 
Es proposa desestimar aquesta esmena per quant el planejament vigent del 
sector 17 determina que es tracta d’un únic carrer, que amb motiu del 
desenvolupament urbanístic esdevindrà un carrer continu. 
 
- Observació feta pels representants de la Junta de Compensació de la 
urbanització Mas de Panxé assistents a les jornades participatives dels dies 13 
i 14 de març de 2018 per a mantenir al carrer del Teide la numeració actual, 
essent aquesta de nombres parells a la esquerra i senars a la dreta per tal de 
minimitzar les parcel·les sotmeses a canvi de número de policia. 
 
Es proposa acceptar aquesta esmena mantenint l’actual sistema de numeració 
per aquest carrer concret als efectes de causar el menor impacte en els 
residents, malgrat aquesta via sigui la única amb aquesta casuística. 
 
- Observació feta pels representants de la Junta de Compensació de la 
urbanització La Cativera assistents a les jornades participatives dels dies 13 i 
14 de març de 2018 per batejar el carrer que uneix el carrer de Salomó amb el 
carrer de Rafael Casanova. 
 
Es proposa acceptar aquesta esmena i passar a denominar aquest carrer, a 
manca de proposta dels promotors de la iniciativa, carrer de Rosa Sensat, en 
homenatge a la mestra que contribuí al desenvolupament de l'escola pública 
catalana. 
 
Examinat el nomenclàtor de carrers del municipi resultant, amb la inclusió de 
les observacions i al·legacions acceptades d’acord amb els criteris ara referits, 
que consta a l'expedient i es dóna per reproduït. 
 
Atès que l'article 75 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de població i demarcació de les entitats locals estableix que els 
ajuntaments tenen l’obligació de mantenir actualitzades tant la nomenclatura 
com la retolació i numeració de les vies públiques i edificis amb el deure afegit 
d’informar la resta d’administracions amb competències sobre la matèria o 
interessades.  
 

Alhora, dels articles 60 i següents de l’esmentada norma s’infereix l’obligació 
de l’ajuntament de mantenir les dades padronals actualitzades i coherents amb 
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la realitat, essent una d’aquestes l’adreça del domicili habitual de la persona. 
En el mateix sentit disposen els articles 41 i 42 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 

La manca de regulació expressa en aquesta matèria obliga a integrar el què 
disposa l’article 108 en relació amb el 105 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals, en quant a la 
regulació feta respecte de l’inventari general de béns, en el que hi ha de constar, 
entre d’altres extrems, la individualització de les vies públiques, essent 
competència del Ple l’aprovació d’aquest inventari. 
 

Per tot el que s’ha exposat i d’acord amb els articles 22.2.q de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i 52.2.r del ja citat Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 

En conseqüència, proposo que el ple de l’ajuntament acordi: 
 
Primer.  Resoldre les al·legacions i observacions efectuades durant el termini 

d’infirmació pública en el sentit exposat a la part dispositiva d’aquest 
acord. 

 
Segon  Aprovar definitivament la modificació del nomenclàtor de vies 

municipals que consta a l'expedient i es dóna per reproduïda. 
 
 

Tercer.  Facultar l’alcalde tant àmpliament com sigui necessari per a la 
signatura de  tots els documents que es derivin del present acord. 

 

Quart. Donar trasllat d’aquest acord i del nomenclàtor municipal actualitzat a 
les entitats i organismes que correspongui en funció de les seves 
competències, als efectes escaients.” 

 
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, M. Goretti Gatell 
Anglés, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 
Carles Guillén i Montserrat, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, 
Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Abstencions: cap. 
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Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
El regidor Sr. Antonio López posa de manifest el desacord de la Junta de la 
Urbanització Mas Vilet dels Pins respecte de la desestimació de la seva petició 
de retolar el nom d’un carrer  amb el nom de Ricardo Pelegrina, considerant 
que té mèrits suficients per ser digne de tenir el seu nom en un carrer. 
 
El Sr. alcalde li manifesta que hi ha moltes altres manera de reconèixer mèrits 
i agrair la seva dedicació. 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR 

DE LES CONDICIONS D’ÚS D’UN VEHICLE MUNICIPAL PER A LES 
ENTITATS DEL MUNICIPI. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“L’ajuntament, amb la voluntat d’oferir la màxima col·laboració i suport a les 
entitats del municipi i per tal de propiciar que la seva activitat porti el nom de la 
vila enllà en el territori, pretén facilitar els desplaçaments del material que 
aquestes entitats necessiten per a la seva tasca, cedint-los un vehicle dels 
disponibles al parc mòbil municipal. 
 
Amb aquest objectiu s’ha redactat la proposta de “Reglament regulador de les 
condicions d’ús d’un vehicle municipal per a les entitats del municipi” per tal de 
regular els detalls de la cessió d’ús del vehicle, com la recollida i retorn, els usos 
permesos i les obligacions de cada part.  
 
Vist l’informe de secretaria en quant al procediment i l’adequació a dret del text 
del Reglament que consta a l’expedient i es dóna per reproduït. 
 
Atès que tant en el procediment d’aprovació d’aquest reglament, atès que no 
es tracta d’un reglament urbanístic, ni fiscal ni és el ROM, només s’exigeix el 
quòrum de la majoria simple, el tràmit d’informació pública i l’aprovació 
definitiva, que opera automàticament en el cas de que no s’hagin presentat 
al·legacions ni reclamacions durant el període de publicitat, amb la publicació 
posterior del text íntegre, de conformitat amb l’article 63 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
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Els articles 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, atribueixen al Ple la 
competència per a l’adopció del present acord. 
 
Per tot això, proposo que el Ple acordi:  
 
Primer.  Crear el servei municipal de cessió d’ús d’un vehicle municipal per a 

les entitats inscrites al Registre municipal d’entitats i associacions.  
 
Segon.  Aprovar el Reglament regulador de les condicions d’ús d’un vehicle 

municipal per a les entitats del municipi que figura a l’expedient i es 
dóna per reproduït, que en regula el funcionament i les 
característiques bàsiques del servei.  

 
Tercer.  Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada modificació del 

Reglament durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler 
d’edictes de l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà 
a comptar des de la seva publicació. 

 
Quart. Notificar aquest acord a les entitats inscrites al Registre municipal 

d’entitats i associacions, als efectes escaients, tot lliurant-los còpia 
del text del Reglament. 

 
Cinquè.  Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es 

presenta cap al·legació ni reclamació, la modificació del Reglament 
quedarà aprovada definitivament sense la necessitat de cap acord 
posterior, i es procedirà a la publicació del seu text íntegre, moment 
en què entraran en vigor. 

 
 Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de 

tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de 
recurs.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, M. Goretti Gatell 
Anglés, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 
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Carles Guillén i Montserrat, 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 proposta s’aprova per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 

CRÈDIT 4/2018 MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDITS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant 
suplement de crèdit. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 29 de maig de 2018 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit, 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 suficient, el president ha d'ordenar la incoació de 
l'expedient de suplement de crèdit. 

El finançament es fa a càrrec al romanent de tresoreria resultant de la liquidació de 
l’exercici 2017.  
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3. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del 
Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació 
a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP). 
 
Per tot això, proposo que el Ple de l'Ajuntament, adopti el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 02/2018, per import de 

21.500,00 €, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a 
despeses generals d’acord amb el següent detall: 

 

 
 
Segon.  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 

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

PROGRAMA ECONÒMIC DESCRIPCIÓ
CRÈDIT 
INICIAL

SUPLEMENT DE 
CRÈDIT

CRÈDIT 
FINAL

920 64101 Programa informàtic de gestió d'expedients 3.200,00 7.000,00 10.200,00
920 62315 Rellotge termòmetre façana Centre cultural 1.000,00 500,00 1.500,00

341 48102
Funcionament i activitats.                                     
CFS Atlètic Catllar

12.500,00 2.000,00 14.500,00

342 62204
Caseta destinada a oficines instal·lacions 
esportives

6.000,00 4.000,00 10.000,00

920 62507 Mobiliari urbà 6.000,00 5.000,00 11.000,00
920 63200 Reforma parcial de la Casa de la Vila 103.741,92 3.000,00 106.741,92

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 132.441,92 21.500,00 153.941,92

DESCRIPCIÓ
ROMANENT 
DISPONIBLE

ROMANENT 
UTILITZAT

ROMANENT 
RESULTANT

ROMANENT DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS 1.979.742,76 21.500,00 1.958.242,76

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA 1.979.742,76 21.500,00 1.958.242,76

ECONÒMIC

87000

PARTIDA

SUPLEMENT DE CRÈDITS

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 04/2018

DESPESES

FINANÇAMENT

ROMANENT DE TRESORERIA

PARTIDA
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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, M. Goretti Gatell 
Anglés, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo 
i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap. 
 
Hi voten en contra els regidors, Antonio López López, M Montserrat Inglés 
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per majoria absoluta. 
 
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 

CRÈDIT 5/2018 MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant 
crèdit extraordinari. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per Decret de l’Alcaldia de data 29 de maig de 2018 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-interventor ha 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 suficient, el president ha d'ordenar la incoació de 
l'expedient de crèdit extraordinari 

El finançament es fa a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals 
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3. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del 
Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació 
a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP). 
 
Per tot això, proposo que el Ple de l'Ajuntament, adopti el següent acord: 
 
Primer.  Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 05/2018, per import de 

27.000,00€, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a 
despeses generals, d’acord amb el següent detall: 

 
 

 
 
Segon.  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 

dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la 

PROGRAMA ECONÒMIC DESCRIPCIÓ
CRÈDIT 
INICIAL

CRÈDIT 
EXTRAORDINARI

CRÈDIT 
FINAL

920 62602 Material informàtic inventariable 0,00 5.000,00 5.000,00
920 62510 Senyalització viària 0,00 5.000,00 5.000,00

920 62511
Adquisició cadires de fusta i taules per 
actes diversos

0,00 4.000,00 4.000,00

342 62512 pèrgoles piscines municipals 0,00 6.000,00 6.000,00
920 62513 Adquisició tanques per a la brigada 0,00 2.000,00 2.000,00

920 62322
Adquisició d'eines i maquinària per a la 
brigada

0,00 5.000,00 5.000,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 0,00 27.000,00 27.000,00

DESCRIPCIÓ
ROMANENT 
DISPONIBLE

ROMANENT 
UTILITZAT

ROMANENT 
RESULTANT

ROMANENT DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS 1.958.242,76 27.000,00 1.931.242,76

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA 1.958.242,76 27.000,00 1.931.242,76

ECONÒMIC

87000

PARTIDA

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 05/2018

DESPESES

FINANÇAMENT

ROMANENT DE TRESORERIA

PARTIDA
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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, M. Goretti Gatell 
Anglés, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo 
i Carles Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap. 
 
Hi voten en contra els regidors, Antonio López López, M Montserrat Inglés 
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per majoria absoluta. 
 
El regidor Sr. Antonio López explica que el vot en contra del seu grup municipal 
a aquestes modificacions de pressupost, ho és en coherència al el vot respecte 
del pressupost general i posa de manifest la seva creença que el pressupost es 
va fer massa de presa sense pensar bé el que cali i el que no calia. 
 
El Sr. alcalde li respon que l pressupost és això una previsió i la llei preveu els 
mecanismes per a la seva modificació, i el que s’ha fet és utilitzar-los. 
 
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 

L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS DE 
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 

  
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“L’ajuntament té aprovat i actualment es troba en fase d’execució el projecte 
d’obra municipal ordinària per a la construcció de dues pistes de pàdel a la Torre 
d’en Guiu per completar l’oferta esportiva que s’ofereix en aquell espai. 
 
Consegüentment, cal adequar el text de l’ordenança fiscal número 12, reguladora 
de la taxa per l’ús d’instal·lacions esportives municipals, d’acord amb l’establert a 
l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per adequar-ne el 
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contingut a les noves instal·lacions esportives de propera posada en 
funcionament. 
 
Alhora, es procedirà a modificar l’objecte de la quota tributària per a l’ús de les 
pistes de tennis per adequar-lo a la realitat, doncs es parteix de la tarifa 
hora/pista/persona que grava excessivament l’ús de la pista quan es juga a dobles 
quant no hi ha excessiva diferència en quant a costos derivats respecte als partits 
d’individuals, tot adequant-ne la tarifa. 
 
Així tenim que les tarifes vigents són les que es recullen tot seguit, en 
concordança amb l’article 6 de l’ordenança que es pretén modificar:  
 
Article 6. Quota tributària 
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent: 
PISTES DE TENNIS 
1 hora/pista/persona  4,00€ 
1 hora/pista/persona en horari nocturn (llum) 6,00€ 

 
S’ha elaborat la següent proposta de modificació d’aquesta ordenança fiscal:  
 
Article 6. Quota tributària 
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent: 
PISTES DE TENNIS 
1 hora de pista  10,00€ 
1 hora de pista en horari nocturn (llum) 14,00€ 

 
Afegir la quota per a les pistes de pàdel de nova construcció: 
PISTES DE PÀDEL 
1 hora de pista  10,00€ 
1 hora de pista en horari nocturn (llum) 14,00€ 

 
Vistos els articles 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en quant a l’aprovació i 
modificació de les ordenances fiscals municipals. 
 
Vist que els articles 47.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i 114 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la 
competència del ple per a l’adopció de l’acord provisional d’aprovació de 
l’ordenança fiscal amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
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Per tot això, proposo que el Ple de l’Ajuntament acordi:  
 
Primer.  Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’Ordenança fiscal 

núm. 12. reguladora de la taxa per a l’ús de les instal·lacions 
esportives municipals en el seu article 6.1, que quedarà redactat de 
la següent manera: 

 
Article 6. Quota tributària 
PISCINA TORRE D’EN GUIU 
Entrada Individual 4,00€ 
Abonaments  
 Temporada major de 12 anys empadronat 50,00€ 
 Temporada major de 12 anys no empadronat 70,00€ 
 Mensual fins a 12 anys empadronat 15,00€ 
 Mensual fins a 12 anys no empadronat 20,00€ 
 Temporada fins a 12 anys empadronat 25,00€ 
 Temporada fins a 12 anys no empadronat 35,00€ 
 A partir del tercer membre de la mateixa unitat 

familiar empadronat 
20,00€ 

 A partir del tercer membre de la mateixa unitat 
familiar no empadronat 

30,00€ 

 15 dies/temporada major de 12 anys empadronat  15,00 € 
 15 dies/temporada major de 12 anys no empadronat  20,00 € 
 15 dies/temporada fins a 12 anys empadronat  10,00 € 
 15 dies/temporada fins a 12 anys no empadronat  12,50 € 
 30 dies/temporada major de 12 anys empadronat  30,00 € 
 30 dies/temporada major de 12 anys no empadronat  40,00 € 
 30 dies/temporada fins a 12 anys empadronat  20,00 € 
 30 dies/temporada fins a 12 anys no empadronat  25,00 € 
   
Col·lectius:   
 Entitats que organitzin activitats de lleure per infants 

i/o joves amb seu al municipi. 
1,00 € 

 Entitats que organitzin activitats de lleure per infants 
i/o joves amb seu fora del municipi. 

2,50 € 

 Concessionari de l’explotació del restaurant de la 
Torre d’en Guiu per actes col·lectius que organitzin 
per infants i/o joves. 

2,50 € 

 
PISTES DE TENNIS 
1 hora de pista  10,00€ 
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1 hora de pista en horari nocturn (llum) 14,00€ 
 
PISTES DE PÀDEL 
1 hora de pista  10,00€ 
1 hora de pista en horari nocturn (llum) 14,00€ 

 
CAMP DE FUTBOL GESPA 
Per partit de futbol 7 empadronats 55,00€ 
Per partit de futbol 7 no empadronats 130,00€ 
Per partit de futbol 11 empadronats 100,00€ 
Per partit de futbol 11 no empadronats 200,00€ 
Per partit de futbol 7 empadronats més llum 90,00€ 
Per partit de futbol 7 no empadronats més llum 180,00€ 
Per partit de futbol 11 empadronats més llum 125,00€ 
Per partit de futbol 11 no empadronats més llum 250,00€ 

 
 
Segon.  Aquest acord provisional i el text de la modificació de l’ordenança fiscal 

s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per 
un període de trenta dies des del següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 

 
Tercer.  En el supòsit que no es presentin al·legacions, s’entendrà 

definitivament adoptat l’acord provisional.  L’acord provisional elevat a 
definitiu més el text íntegre de les modificacions de les ordenances, es 
publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en 
vigor. 

 
Quart.- Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de 

tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de 
recurs.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, M. Goretti Gatell 
Anglés, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo 
i Carles Guillén i Montserrat. 
  
S’hi abstenen els regidors Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, 
Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
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Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per majoria absoluta. 
 
El regidor Sr. Antonio López manifesta la conformitat del seu grup municipal en 
l’actualització dels preus, el seu grup municipal ja ho havia proposat fa tres 
anys, però consideren que la modificació proposa és incoherent perquè el preu 
vigent fins ara era de 4 euros per hora i persona i el que s’ha aprovat farà que 
si juguen quatre persones els costi a 2 euros per persona i hora i el mateix 
passa amb les pistes de pàdel, els preus de les quals estan per sota dels d’altres 
llocs. 
 
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 

L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS 
DELS ESPAIS MUNICIPALS. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“L’ajuntament ha executat els treballs de reforma de la sala existent al costat del 
consultori mèdic, d’ús polivalent i identificada com a Sala 33, destinant-la a 
ampliació del centre d’assistència primària en les seves funcions d’assistència 
social, deslliurant els espais dedicats a aquest servei i destinant-los a assistència 
sanitària, millorant ambdós serveis. 
 
Consegüentment, cal adequar el text de l’ordenança fiscal número 27, reguladora 
de la taxa per l’ús dels espais municipals, d’acord amb l’establert a l’article 15 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, per  suprimir l’espai “Sala 33 del Centre 
Cultural” de la relació d’espais municipals subjectes a utilització privativa o 
aprofitament especial. 
 
Així tenim que el fet imposable i les tarifes vigents són les que es recullen tot 
seguit:  
 
Article 2. Fet imposable 
 
Consisteix en la utilització privativa o l’aprofitament especial dels següents espais 
municipals: 

 - Sala baixos del Centre Cultural 
 - Sala 33 del Centre Cultural 
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 - Sala Polivalent del Centre Cultural 
 - Auditori 
 - Terrassa del Castell 
 - Arbreda del parc municipal de la Torre d’en Guiu 
 - Altres espais municipals 

 
Article 6. Quota tributària 
 
ESPAIS MUNICIPALS Utilització puntual 

Euros/hora 
Utilització continuada 

Euros/hora 
-Sala Polivalent 100 No es permet 
-Teatre-Auditori 200 No es permet 
-Sala 33 7,00€ 3,50€ 
Sala baixos del Centre Cultural 7,00€ 3,50€ 
Gimnàs escoles noves 7,00€ 3,50€ 
Sala baixos ajuntament 7,00 € No es permet 
Terrassa Castell 500,00€/3 hores No es permet 
Arbreda Torre d’en Guiu 25,00€/aniversari No es permet 

 
L’ús de l’arbreda de la Torre d’en Guiu per a la celebració d’un aniversari, quan 
l’homenatjat estigui empadronat al municipi, serà gratuïta. 
 
En la proposta de modificació d’aquesta ordenança fiscal s’han suprimit d’ambdós 
articles la referència i la quota tributària “Sala 33 del Centre Cultural” 
 
Vistos els articles 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en quant a l’aprovació i 
modificació de les ordenances fiscals municipals. 
 
Vist que els articles 47.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i 114 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la 
competència del ple per a l’adopció de l’acord provisional d’aprovació de 
l’ordenança fiscal amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
Per tot això, proposo que el Ple de l’Ajuntament acordi:  
 
Primer.  Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’Ordenança fiscal 

núm. 27 reguladora de la taxa per a l’ús dels espais municipals en el 
seus articles 2 i 6, que quedaran redactats de la següent manera: 
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Article 2. Fet imposable 
 
Consisteix en la utilització privativa o l’aprofitament especial dels següents espais 
municipals: 

 - Sala baixos del Centre Cultural 
 - Sala Polivalent del Centre Cultural 
 - Auditori 
 - Terrassa del Castell 
 - Arbreda del parc municipal de la Torre d’en Guiu 
 - Altres espais municipals 

 
Article 6. Quota tributària 
 
ESPAIS MUNICIPALS Utilització puntual 

Euros/hora 
Utilització continuada 

Euros/hora 
-Sala Polivalent 100 No es permet 
-Teatre-Auditori 200 No es permet 
Sala baixos del Centre Cultural 7,00€ 3,50€ 
Gimnàs escoles noves 7,00€ 3,50€ 
Sala baixos ajuntament 7,00 € No es permet 
Terrassa Castell 500,00€/3 hores No es permet 
Arbreda Torre d’en Guiu 25,00€/aniversari No es permet 

 
Segon.  Aquest acord provisional i el text de la modificació de l’ordenança fiscal 

s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per 
un període de trenta dies des del següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 

 
Tercer.  En el supòsit que no es presentin al·legacions, s’entendrà 

definitivament adoptat l’acord provisional.  L’acord provisional elevat a 
definitiu més el text íntegre de les modificacions de les ordenances, es 
publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en 
vigor. 

 
Quart. Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de 

tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de 
recurs.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat: 
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, M. Goretti Gatell 
Anglés, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 
Carles Guillén i Montserrat, 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 proposta s’aprova per unanimitat. 
 
A2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS. 
 
Arribats a aquest apartat es passen a tractar les següents mocions: 
 
9.  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A 

QUE ES PUGUI JUGAR AL JOC DEL BINGO A LES LLARS DE 
JUBILATS. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Atès que l’article 2.2 del Decret 86/2012 de 31 de juliol, de la Generalitat de 
Catalunya regula on es pot jugar al joc del bingo de la següent manera: 
 
2.2 Els jocs del bingo només es poden practicar en sales de bingo i casinos que 
han obtingut l’autorització prèvia d’instal·lació i el permís d’obertura. No obstant 
això, la modalitat de bingo electrònic es pot practicar també en els salons de joc 
que ho sol·licitin i que han obtingut l’autorització d’instal·lació corresponent. En 
aquest darrer cas, l’horari per la pràctica del bingo electrònic en els salons de 
joc serà el mateix previst per les sales de bingo. 
 
Atès que diverses Llars Municipals de la Gent Gran han rebut denúncies sobre 
la realització de partides de bingo.  
 
Atès que a algunes Residències de la Gent Gran dependents de la Generalitat 
de Catalunya es practica el joc del bingo sense que s’hagi interposat denúncia. 
  
Atès que altres Comunitats Autònomes del nostre entorn, com Múrcia o la 
Comunitat Valenciana, han modificat la regulació del joc del bingo per permetre 
a les Llars Municipals de la Gent Gran poder practicar-ho. 
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El Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament del Catllar proposa els següents 
acords: 
 
1.- Mirar de trobar una solució dins l’actual llei i si no fos possible demanar al 
Govern de la Generalitat de Catalunya que modifiqui l’article 2.2 del Decret 
86/2012 de 31 de juliol.  
 
2.- Que aquesta modificació inclogui els següents aspectes, que es recullen a 
la regulació de la Comunitat Valenciana, al seu Decret 62/2015 de 8 de maig: 
 

- Que el joc del bingo es consideri de caràcter social o amistós en les 
associacions o centres d’atenció a persones majors de 65 anys i en 
centres de persones amb discapacitat, per als majors d’edat, inscrits en 
els corresponents registres administratius i amb més de quatre anys 
d’antiguitat.  

 
- Que el joc del bingo es practiqui exclusivament per les persones 

associades o usuàries dintre de les seves instal·lacions. 
 
 

- Que el joc del bingo no sigui objecte d’explotació lucrativa per les 
persones jugadores o altres persones físiques i jurídiques.  

 
- Que l’import màxim per cada persona i partida no superi els 20 cèntims, 

i que l’import total jugat per tots els jugadors no sigui superior a 5€ a cada 
partida. 

 
 
- Que els horaris per poder jugar siguin de 16:00h a 20:00h de dilluns a 

divendres i de 16:00h a 19:00h en dissabtes i diumenges.  
 

3.- Fer arribar aquests acords al Casal de la Gent Gran, al Parlament de 
Catalunya i a la Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, M. Goretti Gatell 
Anglés, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 
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Carles Guillén i Montserrat, 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 moció s’aprova per unanimitat. 
 
10.  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC CONTRA LA 

DISCRIMINACIÓ PER ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTITAT DE 
GÈNERE. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Atès que el passat 17 de maig es celebrava el Dia Internacional Contra 
l'Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia, 28 anys des que l’Organització Mundial 
de la Salut retirava l’homosexualitat del seu llistat de malalties.  
 
Atès que no va ser fàcil arribar fins a aquesta petita gran victòria, desprès de 
molts anys de reivindicacions. Molts anys de lluita. Molts anys, sobretot, de 
treball per una societat que entengués que no només hi ha una forma d’estimar 
o, simplement, de ser.  
 
Atès que aquesta victòria no és la definitiva. I és que hi ha més de 79 països 
que, avui, mantenen que l’homosexualitat és il·legal, i en una desena d’aquests, 
fins i tot, amb penes de mort. La situació del col·lectiu LGTBI a molts països és 
veritablement dura, amb un clima d’hostilitat i assetjament elevat.  
 
Atès que desgraciadament, a l’actualitat comptem amb uns governs, tant a 
Catalunya com a la resta de l’estat espanyol, que no només no han posat les 
polítiques LGTBI+ com una prioritat, sinó que es neguen a implantar les que 
actualment estan aprovades per les institucions. No és normal que la llei 
catalana contra la LGTBIfòbia porti 4 anys sense desplegar-se, i que ara el nou 
govern de la Generalitat, digui que aquesta tampoc es desplegarà 
immediatament en aquesta legislatura.  
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Atès que necessitem un pacte educatiu que acabi amb el bullying, que afecta 
molt especialment les joves LGTBI+, així com donar molta més visibilitat a totes 
les realitats que hi ha dins del col·lectiu, i que actualment resten gairebé 
invisibles de cara al món, com la gent gran LGTBI+, que pateixen de forma més 
agreujada la solitud.  
 
Atès que cal fer referència també a les persones trans, que han de patir el no 
tenir un DNI que vagi d’acord amb la nostra identitat de gènere, un tractament 
patologitzador, una menor taxa d’inclusió laboral, i una forta estigmatització per 
part de grups feixistes com HazteOir, atacant un dels grups més vulnerables, 
que és la infància.  
 
Atès que una de les nostres prioritats com a societat ha de ser defensar la 
igualtat i el benestar de totes les persones, és per tot això, el Grup Municipal 
Socialista de l'Ajuntament del Catllar  ACORDA:  
 

1. Rebutjar tota forma d’homofòbia i transfòbia, i declarar el nostre municipi  
lliure d’homofòbia i transfòbia i la seva adhesió a la Xarxa de Municipis 
LGTBI (pobles i ciutats per la diversitat afectiva, sexual i de gènere). 

2. 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). 

3. Instar al Govern de la Generalitat a desplegar 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, la 
intersexofòbia i la transfòbia. 

4. Instar al Govern de la Generalitat a què doni suport a les administracions 
locals, sobretot en l’àmbit educatiu, la formació dels treballadors i 
treballadores municipals i, especialment, al Cos de Vigilants Municipals, 
la creació d’un servei d’atenció a les víctimes, i l'elaboració d’un protocol 
de denúncia i d’actuació en casos d’agressions i discriminacions. 
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5. 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.  

6. 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 Morlà i Mensa i els regidors, M. Goretti Gatell 
Anglés, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 
Carles Guillén i Montserrat, 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 moció s’aprova per unanimitat. 
 
11.  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DEL 

CATLLAR SOBRE L’ACTUACIÓ D’ISRAEL A LA FRANJA DE GAZA I 
LA REPRESSIÓ DE LES PROTESTES DAVANT EL TRASLLAT A 
JERUSALEM DE L’AMBAIXADA DELS ESTATS UNITS A ISRAEL. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Atès que milers de persones, residents o refugiades a la Franja de Gaza, han 
participat de les mobilitzacions conegudes com a Marxa del Retorn, convocades 
entre el 70è aniversari de la creació d'Israel i la commemoració del 70è 
aniversari de la Naqba, en protesta per la política de la potència ocupant dels 
territoris palestins, l'Estat d'Israel.  
 
Atès que en el transcurs d'aquestes marxes sobre la segellada frontera de la 
Franja de Gaza, l'Exèrcit d'Israel ha obert foc amb munició real sobre els 
manifestants. En la data de redacció d'aquesta moció, 18 persones havien mort 
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com a resultat de les actuacions de l'Exèrcit d'Israel en el context d'aquestes 
manifestacions, i 1.400 persones més havien resultat ferides de diversa 
consideració. 
 
Atès que coincidint amb aquestes mobilitzacions, i després d'haver-ho anunciat 
un temps abans, els Estats Units (EEUU) van solemnitzar junt amb les autoritats 
israelianes la seva decisió de traslladar la seu de la seva representació 
diplomàtica de Tel Aviv (la capital internacionalment reconeguda d'Israel), a la 
ciutat de Jerusalem, fet que va portar a que moltes organitzacions palestines 
convoquessin protestes contra aquesta decisió coincidint amb les 
mobilitzacions abans esmentades 
 
Atès que novament l'Exèrcit d'Israel va tirar amb munició real contra les 
protestes, amb el resultat que durant aquestes darreres manifestacions s'ha 
provocat, en el moment de redactar aquest text, la mort de 59 persones i ferides 
de diversa consideració a més de 2000 persones. 
 
Atès que cal tenir present que la Franja de Gaza es troba sotmesa a un bloqueig 
terrestre, marítim i aeri des de l'any 2007, per part d'Israel, en un càstig col·lectiu 
sobre la població civil clarament interdit per la Quarta Convenció de Ginebra i 
el conjunt del dret internacional humanitari, que no tan sols ha depauperat 
encara més l'economia d'un territori la població del qual es composa, en dues 
terceres parts, per persones refugiades, sinó que ha contribuït a endurir el 
conjunt de les condicions de vida, ambientals i de salut de la població que el 
pateix. 
 
Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal socialista proposa al Ple de 
l’Ajuntament del Catllar l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1. Rebutjar l'ús de munició real per part de l'Exèrcit israelià sobre 
manifestants palestins desarmats, en el transcurs de les mobilitzacions 
populars anomenades Marxa del Retorn, convocades entre el mes de març i el 
de maig de 2018, així com condemnar les morts de manifestants palestins que 
per aquesta causa s'han produït, i els centenars de ferits durant el transcurs 
d'aquestes mobilitzacions. 
 
2. Condemnar la violenta repressió duta a terme pels cossos de seguretat i 
l'Exèrcit d'Israel contra les manifestacions de protesta celebrades a la Franja de 
Gaza contra la decisió adoptada pels EEUU amb relació a la seu de la seva 
representació diplomàtica a Israel, consistent en traslladar l'ambaixada des de 
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la capital israeliana, Tel Aviv, a la ciutat de Jerusalem, i com a resultat de la 
qual han mort 59 persones i més de 2.000 han resultat ferides. 
 
3. Constatar la necessitat de l'establiment d'una investigació independent i amb 
participació de la comunitat internacional sobre les possibles vulneracions de 
drets humans en l'actuació de la força pública i l'Exèrcit d'Israel durant les 
anomenades Marxes del Retorn i durant les protestes contra el trasllat de 
l'ambaixada dels EEUU a Jerusalem, i lamentar l'obstrucció de l'esborrany de 
resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides que reclamava una 
investigació independent i transparent respecte als fets ocorreguts durant les 
manifestacions contra el trasllat de l'ambaixada dels EEUU, per part de la 
representació d'aquest darrer Estat. 
 
4. Reclamar la fi del bloqueig israelià sobre la Franja de Gaza, que ha degradat 
de forma crítica les condicions de vida en aquest territori palestí sota ocupació, 
fins a esdevenir pràcticament insostenibles. 
 
5. Reclamar la fi de l'ocupació israeliana dels territoris palestins, la fi de la 
política de colonització de les terres ocupades, la immediata paralització de la 
construcció del mur de separació i la demolició dels trams ja construïts, i el 
reconeixement del dret al retorn dels refugiats palestins, en el marc de les 
diferents resolucions de les NNUU al respecte. 
 
6. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que revisi, dins l'àmbit 
de les seves competències, totes aquelles polítiques que de manera directa o 
indirecta puguin estar contribuint al manteniment d'una situació d'ocupació que 
contravé el dret internacional i en el context de la qual es vulneren 
sistemàticament els drets humans i el dret internacional humanitari. Així mateix, 
l'instar a fer les gestions necessàries davant del Govern d'Espanya per tal 
d'instar-lo a fer la mateixa revisió de polítiques, en especial pel que fa a 
l'autorització de vendes d'armament quina destinació final pugui acabar sent 
l'ús contra població civil en vulneració del dret internacional humanitari. 
 
7. Donar trasllat dels anteriors acords al Govern d’Espanya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i 
als del Parlament de Catalunya, a l’ambaixada d’Israel i a la de Palestina, 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: 
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, M. Goretti Gatell 
Anglés, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 
Carles Guillén i Montserrat, 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 moció s’aprova per unanimitat. 
 
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 
 
12.  DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL NÚM. 2018/189 AL 2018/234. 
 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2018/189, de data 
7 de maig de 2018, al 2018/234, de data 4 de juny de 2018. 
 
Els membres de la corporació es donen per assabentats. 
 
13. INFORME DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. alcalde informa de les següents qüestions: 
 
- A nivell de les convocatòries d’ajuts que promou la Diputació de Tarragona, 
informar que de conformitat amb l’acord de la Junta de Govern de data 31 de 
maig de 2018 es sol·licita l’assistència tècnica per al servei de gestió i 
manteniment de la xarxa de clavegueram municipal en el que es fa una diagnosi 
de l’estat per preveure futures actuacions. 
 
- En quant als ajuts concedits per aquest mateix ens, informar que mitjançant 
acord de la Junta de Govern de la Diputació del passat 25 de maig ens ha estat 
concedit un ajut per import de 39.996,24 euros per la construcció de dues pistes 
de pàdel i una altre per import de 112.440,76 euros pel finançament de 
despeses corrents en el marc de la convocatòria del Pla d’Acció Municipal 
(PAM) 2018. 
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- En quant als ajuts atorgats per l’ajuntament a particulars i entitats, informar 
que mitjançant sengles acords de la Junta de Govern es van atorgar els ajuts 
següents:  
 
A la comunitat de propietaris de La Cativera un ajut per import de 270 € equivalent 
a gairebé el 50% del cost del tractament efectuat contra la processionària del pi el 
passat mes d’octubre. Per al mateix concepte es concedeix un ajut a l’entitat de 
Pins Blancs per import de 165 €, equivalents al 25% del cost total del servei per 
quant aquest ha estat executat extemporàniament. 
 
A la comunitat de propietaris de La Cativera un ajut per import de 1.625 € 
equivalent al 50% del cost dels treballs d’adequació i millora del parc infantil. 
 
A l’associació de propietaris de Mas Vilet dels Pins l’atorgament d’un ajut 
equivalent al 40% del cost de l’actuació de la colla de diables petits del Catllar i de 
la bèstia de foc durant les passades festes de la urbanització, per import de 280 €. 
 
Finalment esmentar que s’ha concedit un ajut de 100 €, d’acord amb allò sol·licitat 
a l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral “La Muntanyeta” per a la realització 
de les activitats. 
 
- Relacionat amb l’activitat de foment, escau informar que s’ha procedit a 
l’actualització de preus del pressupost base per al càlcul de l’import dels ajuts 
destinats a l’arranjament de façanes d’habitatges en mal estat. 
 
- En el marc dels assumptes relatius al planejament i gestió urbanística, dir que 
a la sessió de la Junta de govern de data 24 de maig de 2018 es va aprovar 
inicialment el projecte de reparcel·lació de Masieta de Salort, sector 5 del 
POUM. 
 
- Informar que, una vegada presentada la documentació requerida s’han 
adjudicat el subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries de la 
xarxa d’enllumenat públic dels sectors de Mas de Cargol i Coll de Tapioles, a 
l’empresa ETRA BONAL, mentre que per al sector de Pinalbert l’empresa 
adjudicatària ha estat BOSIR, SA. 
 
- Informar que s’ha adjudicat el contracte de serveis d’un arquitecte per la 
redacció del projecte bàsic i executiu per la construcció d’un edifici educatiu, a 
BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP, amb CIF B62572979, per import 
de 108.900 €, IVA inclòs, en atenció al preu ofertat, la valoració tècnica de la 
proposta, d’acord amb els criteris establerts al Plec, i la reducció del termini 
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d’execució en 8 setmanes. En breu es formalitzarà el contracte i s’iniciarà el 
termini per al lliurament de la documentació. 
 
- Informar que mitjançant acord de la Junta de Govern Local del passat 31 de 
maig es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars 
que han de regir la contractació del subministrament i instal·lació de 
l’enllumenat exterior de la nova vorera del Camí de Tarragona mitjançant 
procediment obert simplificat sumari i així concloure l’actuació iniciada amb les 
obres de la vorera, que ja han finalitzat. 
 
- També s’han adjudicat, en aquest cas mitjançant acord d ela Junta de Govern 
Local del dia 17 de maig, s’ha adjudicat el servei de socorrisme aquàtic de les 
piscines municipals de la Torre d’en Guia per a la temporada d’estiu de 2018, 
des del dia 23 de juny i fins al dia 11 de setembre, des de les onze del matí i 
fins a les vuit del vespre ininterrompudament a l’empresa Risck Control RCS, 
SL per un import de 7.850,60 €, essent l’oferta econòmicament  més 
avantatjosa. 
 
- En el marc de la mateixa Junta de Govern i en matèria de contractació 
administrativa també es van adjudicar els següents contractes: 
 
En quant al servei de control de plagues per al tractament a la llera del riu contra 
el mosquit tigre i la mosca negra i el tractament preventiu i correctiu de la 
presència d’escarabats a les urbanitzacions Masia de Boronat, Mas de Pallarès, 
Esplai Tarragoní, Pins Manous i Mas d’Enric per la temporada d’estiu de 2018, 
s’ha adjudicat a l’empresa Serveis Antiplagues, Higiene i Control Ambiental, SA 
(SAHICASA) per un import total de 8.230,20 €. 
 
En quant als treballs d’execució de les franges perimetrals contra incendis 
forestals a les urbanitzacions La Cativera, Mas de Cosme i Mas de Gerembí, 
s’han adjudicat al contractista Jordi Bové i Fraga per un import de 13.915 € i a 
data d’avui es poden donar per finalitzats, llevat d’algun petit retoc de darrer 
moment. 
 
- En relació amb diferents qüestions inherents a l’àrea de recursos humans, en 
primer terme, informar que mitjançant Decret de l’alcaldia 2018/210 de 16 de 
maig de 2018 i arran de la reincorporació de l’agent de la guàrdia municipal TIP 
003 a la data indicada s’extingí el contracte temporal establert amb el Sr. C R 
E, de substitució de l’anterior. 
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- En aquest mateix àmbit de qüestions, s’han aprovat les bases que regiran el 
concurs oposició per promoció interna de quatre places d’administratiu, 
personal laboral de l’ajuntament. El termini per a la presentació d’instàncies 
encara no està obert a manca de publicació de l’edicte corresponent al DOGC, 
per quant al BOP ja ha sortit. 
 
- Així mateix també s’ha aprovat la convocatòria i les bases que han de regir el 
procés selectiu mitjançant concurs-oposició lliure per crear una borsa de treball 
per poder proveir, amb caràcter temporal places del servei de guàrdia municipal 
i/o d’agutzil en règim funcionarial d’interinatge, doncs l’actual borsa en vigir 
només té dos efectius, un dels quals ja presta serveis i es sovint ens trobem 
que el candidat en reserva no té disponibilitat. Aquesta borsa funcionaria com 
a complementària de l’existent, mentre aquella tingui vigència, per no perjudicar 
els drets dels seleccionats. 
 
- Finalment, informar que s’ha iniciat el procediment de negociació col·lectiva 
arran de la denuncia del pacte de condicions laborals vigent a l’ajuntament 
efectuat en data 26 d’abril i que en data 4 de juny de 2018 s’ha constituït la 
Mesa General de Negociació, aprovant-se el calendari de reunions d’aquesta i 
el reglament de funcionament. 
 
- D’acord amb el nou marc legal definit arran de l’entrada en vigor del nou 
Reglament de protecció de dades,  Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i 
del Consell, de 27 d'abril de 2016, s’ha designat al treballador de l’ajuntament 
Sr. Jordi Altés i Martí com a delegat de protecció de dades de l’ajuntament, 
atesa la seva qualificació. 
 
- En referencia als treballs de prospecció arqueològica de delimitació del solar 
on s’ha d’ubicar l’edifici educatiu, adjudicats a ABSIS Patrimoni Cultural (Enric 
Vilalta Ribé, NIF 39711032-Z), informar que no hi ha hagut cap troballa 
significativa i que aquesta setmana passada s’ha reobert el solar als vehicles 
després d’una adequació del ferm. 
 
- El passat 16 de maig es va produir un despreniment de trossos de l’obra vista 
de la façana de l’edifici de l’institut a la via pública. Immediatament es procedí 
a tancar l’accés al centre per la porta habitual i restringir el pas a la zona, donant 
accés per la porta de la pista esportiva. Un cop sanejada la part afectada i evitat 
el perill de nous despreniments, ha resultat un problema de corrosió de les 
finestres, doncs es desprenen parts de totxo del llindar. Ara, d’acord amb 
l’arquitecte caldrà netejar, pintar les parts metàl·liques afectades i recobrir les 
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zones afectades amb aplacat que simula l’obra vista, mantenint l’estètica i 
evitant la reproducció dels fets en el futur.  
 
- Informar també que mitjançant resolució de la gerència del Consell Comarcal 
de 6 d’abril s’ha modificat, segons allò sol·licitat per l’ajuntament, els dies de 
recollida de voluminosos passant dels 4 dies consecutius que hi havia a dos 
períodes de dos dies a mitjans i a final de mes i a partir del dia 1 de maig, sense 
que comporti variació respecte al contracte signat al seu dia. 
 
- Amb motiu de la neteja de la llera i la renovació de l’hàbitat fluvial al tram baix 
del riu Gaià, d’acord amb allò conveniat amb aquest ajuntament, l’ACA, 
REPSOL i les entitats ambientals de custòdia, els dies 29 i 30 de maig de de 
l’embassament es va deixar anar un volum d’aigua equivalent i progressiu de 
0,5 m3/s fins a arribar a un màxim de 2 m3/s. La maniobra es va realitzar dins 
del previst i sense cap incident remarcable. 
 
Els membres de la corporació es donen per assabentats. 
 
14. PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. alcalde procedeix a donar resposta a les preguntes formulades en el Ple 
anterior, prèviament, però té a bé fer el següent aclariment respecte el prec que 
seguidament es transcriu: 
 
- Respecte de l’última resposta, hi deu haver una confusió perquè abans de 
venir al Ple he passat per allí i encara hi són. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde respon que l’errada fou deguda a una confusió del personal de 
brigada, doncs preguntats en un primer moment varen donar la versió que es 
resumia a la resposta i pocs dies després, el 15 de maig, l’esmenaren un cop 
personats al lloc i comprovaren que l’actuació del veí fou retirar només 
parcialment la llenya i que gran part del brancatge encara hi era.  
 
- Que se li faci entrega d’una còpia dels decrets d’aprovació de la liquidació dels 
exercicis 2015 i 2016. 
 
Resposta:  
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El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una còpia dels decrets de l’alcaldia  
número 2016/215, de 26 d’abril de 2016, corresponent a la liquidació del 
pressupost municipal de l’ajuntament corresponent a l’exercici de 2015 i número 
2017/127, de 28 de febrer de 2017, relatiu a la liquidació del pressupost 
municipals de 2016. 
 
Acte seguit dona resposta a les següents preguntes: 
 
Pregunta: 
 
- Com es que els plans d’emergència que tenim obligació de tenir no estan fets 
i l’únic que tenim (infocat) està caducat. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde informa que el Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària de 27 de 
març de 2014, va aprovar inicialment el Pla de Protecció Civil Municipal per 
accidents greus en establiments amb substàncies perilloses (PLA SEQCAT) i 
el document d’actualització del Pla de Protecció Civil Municipal per Incendis 
Forestals, PLA INFOCAT, sotmetent-se ambdós documents al tràmit 
d’informació pública mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província 
número 104, de 7 de maig de 2014, sense que consti cap altre tràmit realitzat a 
l’efecte.  
 
Per aquest motiu i en atenció al temps transcorregut, hem lliurat els expedients 
a l’enginyer de l’ajuntament perquè en revisi el contingut i actuar en 
conseqüència. Si les previsions encara son ajustades a la normativa actual es 
presentaran a homologació i, en cas contrari, es revisaran i sotmetran al ple. 
 
Pregunta: 
 
- En relació a les obres del nou institut-escola de música, se sap quin cost tindrà, 
tenint en compte que en el pressupost municipal del 2018 tant sols hi consta 
una partida de 300.000€. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde informa, en quant al crèdit pressupostari, que si bé els crèdits 
inicials consignats al pressupost municipal vigent eren de 300.000 € a l’aplicació 
326-62201, cal recordar que mitjançant Decret de l’alcaldia número 2018/199, 
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de 8 de maig, es va aprovar l’expedient de modificació de crèdits 03/2018 
d’incorporació dels romanents de crèdit d’incorporació obligatòria derivats de la 
liquidació del pressupost municipal de 2017, consignant a la susdita aplicació 
la quantitat addicional de 307.882,79 €. Així doncs la consignació total serà de 
607.882,79 €. 
 
Així mateix, referent al cost del nou edifici de l’institut-escola cal recordar que 
tot just s’ha adjudicat el contracte de serveis per la redacció del projecte bàsic i 
executiu per la construcció de l’edifici educatiu a BAMMP ARQUITECTES I 
ASSOCIATS SLP, document del que resultarà el preu de la licitació de 
l’execució de les obres, el qual esperem es vegi ajustat en fase  d’adjudicació. 
 
Pregunta: 
 
- Com és que l’ajuntament ha recollit els currículums de les places de la llar 
d’infants, tenint en compte que està gestionada per una empresa privada que 
és qui escull al seu personal. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde informa que ha estat una mera col·laboració tot posant de 
manifest el compromís de l’ajuntament amb la promoció de l’ocupació al 
municipi, facilitant la tasca a les empreses radicades al nostre entorn amb les 
persones que cerquen ocupació. Només hem recollit els currículums d’aquelles 
persones que els hi era més fàcil o  accessible presentar-los a l’ajuntament en 
comptes de la mateixa llar d’infants. 
 
Cal dir que han estat un total de 31 instàncies presentades en seu municipal i 
que ja han estat degudament trameses a l’empresa que havia emès l’oferta 
d’ocupació. 
 
Pregunta: 
 
- Voldríem saber el per què del consum de més de 16.000 fotocòpies, entre 
blanc i negre i en color del mes de març, amb un cost superior als 700€, i saber 
per on eren tantes fotocopies. Tenint en compte que per a fer còpies cada usuari 
té un codi, sol·licitem el detall per codis d’usuari des del 24 de febrer al 24 de 
març de 2018. 
 
Resposta:  
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El Sr. alcalde manifesta que no es pot determinar el destí de les còpies 
efectuades durant el període de facturació o el motiu de l’increment i, 
malauradament, els comptadors del programari de gestió no permeten fer el 
tractament de dades necessaris per informar quins han estat els usuaris que en 
el període comprès entre es dies 24 de febrer i març han realitzat les còpies. 
 
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una còpia del full resum dels consums 
de còpies realitzades pel personal de l’ajuntament durant el període comprès 
entre l’11 de novembre de 2017 i el 17 de maig de 2018, que són les dades que 
lliura el sistema, doncs els períodes van en funció de la descàrrega de dades. 
La data de la baixada de la informació marca l’inici del nou període de dades. 
 
Pregunta: 
 
- En diferents plens hem preguntat por la demanda interposada per la senyora 
Lorena Sanchez Martin a aquest Ajuntament, ens agradaria saber como es 
troba aquest tema, ja que aquesta senyora ha interposat un contenciós 
administratiu a l’ajuntament. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde informa que durant el termini que l’ajuntament té per resoldre no 
ha estat possible emetre una resolució definitiva sobre l’assumpte. Ha operat el 
silenci negatiu i així, la interessada ha pogut recórrer a la via contenciosa 
perquè un tercer decideixi sobre la qüestió. 
 
Pregunta: 
 
- Per què no s’ha netejat la part del darrera dels habitatges de la Primera 
Avinguda de Mas de Pallares que transcorre paral·lela a la carretera TP2031, 
aquest terrenys van ser cedits a l’ajuntament per part del promotor. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde manifesta que a l’hora de programar les actuacions de neteja i 
prevenció d’incendis forestals d’aquest espai es va tenir en compte la seva poca 
perillositat al respecte i que no quedava sotmesa a les restriccions en quant a 
les tasques de neteja que si que pateixen altres àmbits amb continuïtat amb 
zona boscosa, motius pels quals i units als limitats efectius de què disposa 
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l’ajuntament, aconsellaven esperar a tenir aprovat i en marxa un programa de 
col·laboració social per escometre’n la neteja. Esperem, doncs, que abans de 
la canícula s’hagi actuat en aquesta zona. 
 
Pregunta: 
 
- Amb número de registre d’entrada 1627, la Sra. Rosa Maria Romero en nom 
de l’ANC del Catllar, va sol·licita l’ús de les instal·lacions de la Torre d’En Guiu, 
així com taules i cadires per un dinar d’unes 200 persones. En els cartells de 
promoció d’aquest acte no hi consta com a promotor l’ACN que és qui sol·licita 
l’espai, el que si hi posa es que col·laboren, Cercles de Percusion i Colla 
d’Amics de la Tardo, els quals no se’ls nombra en la sol·licitud de l’espai. 
 
La sol·licitud és de data de 30 de maig, un dia abans de la celebració, i no hi ha 
cap comunicació de l’ajuntament autoritzant-ho. Como és que es va fer sense 
permís. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde diu que els actes administratius, com hom coneix, també es poden 
emetre de forma verbal, com ha estat el cas, doncs el temps entre la sol·licitud 
i la data de realització de l’activitat així ho requeria.  
 
En quant a la disfunció entre l’entitat sol·licitant i les que consten com a 
organitzadores en el cartell que anunciava l’acte, des de l’ajuntament s’ha atès 
la petició formalment presentada i, en tant que acte de tràmit, es presumí que 
es realitzava la petició en representació dels col·lectius organitzadors, més si 
tenim en compte l’aparença de veracitat de la petició, per quant entre altres 
dades, es designa una adreça de correu electrònic pertanyent a l’entitat  
sol·licitant.  
 
Pregunta: 
 
- Quants alumnes van començar el curs de música i quants s’han donat de 
baixa.  
  
Resposta:  
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El Sr. alcalde informa que un cop efectuats els recomptes escaients, resulta que 
iniciaren el curs 2017-2018 un total de 63 alumnes i que fins a la data s’han 
donat de baixa quatre persones per diferents motius. 
 
Acte seguit el regidor Sr. Antonio López efectua les següents intervencions: 
 
- En relació a la construcció d‘una pista de tennis i de pàdel manifesta que 
segons l’arquitecte municipal la pista de tennis no hi cap on s’estan construint 
les pistes de pàdel, però que consultada la federació hi cap una pista de tennis 
per individuals i per tant la tercera pista de tennis no s’ha construït per que 
l’equip de govern de l’ajuntament no ha volgut. 
 
- Existeix un conveni amb el Departament d’Ensenyament per la construcció del 
nou centre educatiu? 
 
L’equip de govern diu que la seva construcció respon a peticions dels pares 
però ja fa tres anys que al Catllar existeix un institut. 
 
Al fet de que l’equip de govern digui que és necessària una escola de música 
cal remarcar que el grup municipal socialista va preveure la rehabilitació de 
l’antic magatzem per un pressupost d’uns 300.000,00 euros i el nou edifici 
projectat per l’actual equip de govern en costarà molts més i a més a més caldrà 
gastar 140.000,00 euros en la reparació de la teulada de l’antic magatzem. 
 
- S’ha requerit a la propietat del terreny del carrer Prat de la Riba núm. 13 per 
tal de que procedeixi a la seva neteja? 
 
- El grup municipal socialista se’n alegra del fet que s’hagi procedit a rectificar 
l’errada produïda en la reclamació patrimonial del Sr. Garcia. 
 
- En quin estat està l’informe en relació als arbres del sector del Parc de 
Llevant.?. Si ja existeix en voldríem un còpia i sinó un document acreditatiu 
d’haver-lo sol·licitat. 
 
L’alcalde li manifesta que se’n disposarà la propera setmana. 
 
- El restaurant de la Torre d’En Guiu no compleix amb l’horari d’obertura al 
públic previst en el plec de condicions. 
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- En relació a la senyalització de l’ermita de Sant Ramon l’equip de govern diu 
que no s’ha pogut portar a terme degut a que encara no s’ha autoritzat la creació 
d’un nucli zoològic; però el cert és que això no hauria de ser impediment per la 
confecció dels corresponents plafons informatius. 
 
El regidor Sr. Diaz li exposa que es tracta d’un projecte integral i no te sentit 
confeccionar els plafons si no es sap del cert que el ,projecte es podrà fer en la 
seva totalitat. 
 
- Com estan les negociacions amb l’ACA respecte a les connexions de les 
urbanitzacions als col·lectors generals?. 
 
- Agrair el fet d’haver donat resposta al qüestionari relatiu als polígons 
industrials del municipi. 
 
- Respecte de les banques caigudes en el sector de la Bonaigua comenta que 
al resposta ha estat la mateixa que en el ple anterior i en relació a algú que 
tallava branques, quan la qüestió plantejada tenia a veure amb unes branques 
caigudes prop de la zona infantil i que ja ha vist que estan retirades; en la 
mateixa intervenció va fer esment a unes branques existents prop de la carreta 
a l’alçada de Coll de Tapioles i aquestes encara continuen igual. 
 
- El TIP 004 havia sol·licitat uns talonaris de denuncies però l’ajuntament els hi 
ha fet tornar segons he sabut per que ho havia fet de manera particular sense 
l’autorització de l’ajuntament. Voldríem aclarir la veracitat d’això. 
 
- Hi ha una queixa per part d’algunes persones que van al ball del Centre 
Cultural en el sentit que quan es tanca el casal d’avis han d’anar als lavabos 
del soterrani, però no són accessibles pels minusvàlids i voldrien saber si es 
podria articular alguna solució. 
 
I, quan són dos quarts de vuit del vespre 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 
          
      
      
      
      


