
 
 
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 
2018. 

 
 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vuit de 
novembre 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 
Francesc Virgili Guell 
Joan Díaz i Rull 
Ilé Gomis i Quintero 
Carles Guillén i Montserrat. 
M Goretti Gatell i Anglès 
 
Ha excusat la seva assistència el regidor Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per raó 
d’urgència els següents assumptes: 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DE L'AJUNTAMENT 
DEL CATLLAR PER INSTAR EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT A 
ATURAR ELS TREBALLS D'ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL DECRET DE 
MENJADORS. 
 
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D'UNICAT, PDeCAT, 
ERC I IC-V DE L'AJUNTAMENT DEL CATLLAR A FAVOR DE L'ABSOLUCIÓ 
DELS PRESOS POLÍTICS. 



 
 
 
 

 

Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia 
amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Francesc Virgili 
Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Carles Guillén i Montserrat, M 
Goretti Gatell i Anglès, 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 incorporació s’aprova per unanimitat. 
 
Seguidament es passa a tractar els punts inclosos a l’orde del dia. 

 
A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ. 
 
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 16 D’OCTUBRE DE 
2018  

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del ple corresponent a la sessió 
ordinària de data 16 d'octubre de 2018, la qual havia estat tramesa juntament 
amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.  
 
El regidor Sr. Antonio López manifesta que, respecte del punt número 2 relatiu  
a la modificació de pressupost 7/2018, cal suprimir els que es diu respecte del 
manifestat per la Sra. Montserrat Inglés i incloure que va ser ell qui va fer la 
manifestació relativa  al fet d’incloure una partida per a la reparació de la coberta 
dels vestidors de l’institut escola l’Agulla, ja que considera que això ha de ser a 
càrrec del Departament d’Ensenyament. 
 
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta, rectificada amb l’esmena 
proposada, amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Francesc Virgili 
Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Carles Guillén i Montserrat, M 
Goretti Gatell i Anglès, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos 
Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 



 
 
 
 

 

Abstencions: cap 
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat. 
 
2. APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES 
PRESTACIONS PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI    
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
Mitjançant acord del Ple de la corporació, en la seva sessió extraordinària de 
data 11 d’octubre de 2017, es van aprovar, entre d’altres qüestions, la 
modificació de diverses ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, conformant, 
juntament amb les aleshores vigents, l’actual marc normatiu impositiu 
municipal. 
 
Amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 UE, de 
26 de febrer de 2014, les seves Disposició Addicional 43ena. i Disposicions 
Finals 11ena. i 12ena. fixen el nou règim de les contraprestacions econòmiques 
per explotació d’obres públiques o prestació de serveis públics en règim de dret 
privat, tals com la concessió, societats d’economia mixta, entitats públiques 
empresarials, societats de capital íntegrament públic, i demés fórmules. 
 
Tenen, doncs, la consideració de prestació patrimonial de caràcter públic no 
tributari, les exigides per a l’explotació d’obres o prestació de serveis, en règim 
de concessió, mitjançant societats d’economia mixta, entitats públiques 
empresarials, societats de capital íntegrament públic, i demés fórmules de dret 
privat. Això si, sempre que les prestacions s’exigeixin coactivament. 
 
Així les coses, es pot concretar que les prestacions patrimonials de caràcter 
públic no tributari de l’ajuntament són, d’acord amb la interpretació extensiva de 
la normativa, tenint en compte que el concepte de prestació patrimonial pública 
no tributària suposa un increment de garanties per als usuaris, les següents: 
 
- Prestació patrimonial de caràcter públic no tributari sobre la prestació del 
servei de subministrament d’aigua potable. 
- Prestació patrimonial de caràcter públic no tributari sobre la prestació del 
servei de llar d’infants. 



 
 
 
 

 

- Prestació patrimonial de caràcter públic no tributari sobre la prestació del 
servei de transport escolar municipal. 
 
Aquestes noves contraprestacions econòmiques han de ser regulades 
mitjançant la corresponent ordenança fiscal d’acord amb el redactat de l’article 
20.6 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El secretari interventor ha elaborat, d’acord amb les indicacions de l’alcaldia, 
una proposta de per a l’aprovació d’aquesta ordenança fiscal. 
 
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. 
 
Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels 
membres de la Corporació, acordi: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 l’ordenança 

reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no 
tributari de l’ajuntament. 

 
Segon.-  Aquest acord provisional i el text de l’ordenança fiscals s’han 

d’exposar al públic en el tauler d’anuncis, a l’e-tauler i a la pàgina web 
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. 

 



 
 
 
 

 

 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 i 
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, 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 la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
3. ACORD DE PLE D'APROVACIÓ DE L'INCREMENT DELS 
COMPLEMENTS RETRIBUTIUS PER LES SITUACIONS D'INCAPACITAT 
TEMPORAL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE 
L'AJUNTAMENT DEL CATLLAR.    
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
ANTECEDENTS: 
 
En data14 de juliol de 2012 es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat, el Reial 
Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foments de la competitivitat, l’article 9 del qual regulava la 
prestació econòmica de la situació d’incapacitat temporal dels personal al servei  
de les Administracions Públiques. 
 
El Ple de l’Ajuntament del Catllar reunit en sessió ordinària, de data  10 de gener 
de 2013, va acordar aprovar complements addicionals a les prestacions del 
personal de l’ajuntament inclòs al règim de general de la seguretat social i en 
situació d’incapacitat, tant per contingències comunes com professionals, en 
determinats supòsits, tal i com es transcriu literalment tot seguit:  
 
“Primer.  Complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari 

inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral 
al seu servei, excepcionalment i de forma degudament justificada 
amb un complement retributiu des del primer dia de la baixa i fins que 



 
 
 
 

 

s’assoleixi com a màxim el 100% de les retribucions que gaudien en 
cada moment, en els supòsits següents: 
a) Hospitalització.  
b) Intervenció quirúrgica. 
c) Malaltia greu validada pel servei mèdic d’empresa en consideració 
a l’enumeració feta pel Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a 
l’aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, 
de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o 
d’altres malaltes greus. 
d) Dones embarassades i dones víctimes de la violència de gènere 

 
Segon. Determinar que el comunicat de baixa que justifiqui l’absència s’ha de 

presentar el primer dia i igualment s’ha de presentar un comunicat de 
confirmació setmanalment.  

 
Tercer.  Suspendre i deixar sense efecte els Acords, Pactes i Convenis 

vigents que contradiguin el disposat en aquest acord.” 
 
El 9 de març de 2018 es va signar el 2n Acuerdo para la mejora del empleo 
público y de condiciones de Trabajo entre el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, i els sindicats CCOO i UGT, publicat al BOE núm. 74 de 26 de març de 
2018 al punt 5è Mesures en matèria d’incapacitat temporal, en el primer 
paràgraf diu el següent: 
 
“Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, 
las retribuciones que vaya a percibir su personal en situación de incapacidad 
temporal, mediante el establecimiento de un complemento retributivo que, 
sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social o de sus 
regímenes especiales de funcionarios públicos, Civiles y militares, alcance 
hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones fijas previas al inicio de 
la incapacidad temporal. La articulación de esta medida podrá, en su caso, 
establecer diferentes escenarios retributivos en función del tipo de contingencia 
que haya dado lugar a la incapacidad temporal o de la duración de la misma”. 
 
En data 4 de juliol de 2018, es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, i 
que la disposició addicional 54 relativa a la Prestació econòmica en la situació 
d’incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions Públiques i 
organismes i entitats públiques dependents de les mateixes, determina el 
següent: 
 



 
 
 
 

 

<<Uno. Cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación 
colectiva, las retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los 
organismos y entidades públicas dependientes, en situación de incapacidad 
temporal y en el caso del personal funcionario al que se le haya expedido 
licencia por enfermedad, de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
1.ª Respecto al personal funcionario incluido en el Régimen General de la 
Seguridad Social y al personal estatutario y laboral, se podrá establecer un 
complemento retributivo desde el primer día de incapacidad temporal que, 
sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance 
hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones fijas del mes de inicio 
de la incapacidad temporal.>> 
 
Després de la reunió de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament del 
Catllar, entre d’altres, va acordar, la Incapacitat Temporal del 100% de les 
retribucions dels treballadors i treballadores de l’ajuntament del Catllar. 
 
Atès que l’article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel  
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
estableix que “Els acords han de versar sobre matèries competència dels 
òrgans de govern de les administracions públiques. Per a la seva validesa i 
eficàcia és necessària la seva aprovació expressa i formal per part d’aquests 
òrgans.”  
 
Per tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 22.2.i) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 52.2.i) 
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, aquesta Alcaldia proposa al Ple de 
l’Ajuntament del Catllar, el següent ACORD: 
 
Primer. Modificar l’acord adoptat en la sessió de 10 de gener de 2013 del 

Ple de l’Ajuntament, en el sentit d’incrementar el complement 
retributiu per les situacions d’incapacitat temporal dels empleats 
municipals, fins a cobrar el màxim del 100 per cent des del primer 
dia de la incapacitat temporal. 

 
Segon.- Aquest acord serà aplicable a les situacions d’incapacitat temporal 

iniciades des de l’1 de novembre de 2018. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tot el personal funcionari i laboral de 

l’ajuntament del Catllar, pel seu coneixement. 



 
 
 
 

 

 
Quart.- Si es vol impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa, 

procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 
mesos des del dia següent al de la seva notificació. 

 Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs  de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.  

 
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 i 
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, 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 la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4. APROVACIÓ D'AUTORITZACIÓ DE L'INCREMENT ADDICIONAL DEL 
0,30 PER CENT.    
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
El dia 4 de juliol de 2018, es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat, la Llei 6/2018, 
de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, al títol III, 
capítol I relatiu a les despeses del personal al servei del sector públic, a l’article 
18.2 paràgraf 5è determina el següent: 
 
<<Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 por ciento de la 
masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos 
de mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos 
específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de 
complementos de destino o la aportación a planes de pensiones. En las 
Administraciones y resto de entidades del sector público definido en este 
artículo en situación de superávit presupuestario en el ejercicio 2017, este 
incremento salarial podrá alcanzar el 0,3 por ciento.>> 
 



 
 
 
 

 

La Mesa General de Negociació d’aquest ajuntament s’ha reunit i ha acordat 
destinar el 0,30 % de la massa salarial a homogeneïtzar les retribucions en 
funció de la dedicació horària, de tal manera que s’incrementi linealment la 
quantia del complement específic, o complement addicional del 0,30 %, dels 
llocs de treball amb jornada de treball ordinària, en funció de la jornada laboral 
i amb efectes a 1 de gener de 2018.  
 
Examinada la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, es constata que 
aquest ajuntament presenta un superàvit per operacions no financeres amb una 
capacitat de finançament de 919.425,44 €, i per tant és d’aplicació l’increment 
salarial addicional del 0,3 per cent. 
 
Així mateix es determina que la massa salarial de l’exercici pressupostari del 
2018 ascendeix a la quantitat de 910.943,05 €. 
 
L’article 38.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix 
que “Els acords han de versar sobre matèries competència dels òrgans de 
govern de les administracions públiques. Per a la seva validesa i eficàcia és 
necessària la seva aprovació expressa i formal per part d’aquests òrgans.” 
 
Per tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 22.2.i) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 52.2.i) 
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, aquesta Alcaldia proposa al Ple de 
l’Ajuntament del Catllar, el següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar l’increment del 0,3 per cent de la massa salarial a tot el 

personal funcionari i laboral de l’ajuntament, pel fet de complir amb 
superàvit pressupostari en l’exercici 2017. 

 
Segon.- Destinar el 0,30 % de la massa salarial a homogeneïtzar les 

retribucions en funció de la dedicació horària, de tal manera que 
s’incrementi linealment la quantia del complement específic, o 
complement addicional del 0,30 %, dels llocs de treball amb jornada 
de treball ordinària, en funció de la jornada laboral, i amb efectes a 
1 de gener de 2018.  

 
Tercer.- Abonar aquest increment retributiu i els endarreriments generals 

des de gener fins al novembre de 2018 a la nòmina de desembre 
de 2018.  



 
 
 
 

 

 
Quart.- Notificar aquest acord a  tot el personal funcionari i laboral de 

l’ajuntament del Catllar, pel seu coneixement. 
 
Cinquè.- Si es vol impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa, 

procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 
mesos des del dia següent al de la seva notificació. 

 Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 

 
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 i 
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, 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 la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE 
MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS.    
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
L’ajuntament té concedida l’assistència tècnica de la Diputació de Tarragona 
per a la redacció del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels 
incendis forestals. 
 
En el marc d’aquesta col·laboració la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, 
Enginyeria Municipal i Territori del Servei d’Assistència Municipal de la 
Diputació de Tarragona va encarregar-ne la redacció a l’empresa LIMONIUM, 
SL i el document resultant ha estat lliurat a l’ajuntament. 
 
El plànol de delimitació té l’objectiu d’identificar i determinar, entre d’altres, els 
subjectes obligats i les finques afectades per la realització de la franja de 



 
 
 
 

 

protecció perimetral al voltant de les edificacions, dins el terme municipal i 
definir-ne les característiques.  
 
El document es basa amb les determinacions de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, 
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els 
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys 
forestals, modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic, i desplegada pel Decret 
123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les 
urbanitzacions. 
 
La normativa determina l’obligatorietat de realització d'un plànol de delimitació 
de la franja de protecció per risc d’incendi forestal de les urbanitzacions, els 
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys 
forestals o en la franja de 500 metres que els envolta, essent els ajuntaments 
els responsables de redactar i aprovar aquest document. 
 
L’arquitecte municipal, en data 28 de setembre de 2018, va emetre informe 
favorable a l’aprovació inicial del document amb la inclusió d’unes esmenes, 
relatives a la inclusió de sectors i masies obviats a la redacció inicial i que 
consten al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i l’actualització del document 
amb els treballs efectuats per l’ajuntament durant el darrer any i escaig. 
 
L’article 2 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals li atorga al Ple de l’ajuntament la 
competència per a l’aprovació del plànol de delimitació i l’article 4 del Decret 
123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, 
n’estableix el tràmit a seguir. 
 
Per tot això, proposo que el Ple de l’Ajuntament acordi:  
 
Primer.- Aprovar inicialment el plànol de delimitació de mesures de prevenció 

dels incendis forestals redactat per l’empresa LIMONIUM, SL 
encarregat per la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria 
Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona. 

 
Segon.-  Sotmetre el document al tràmit d’informació pública mitjançant la 

inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, a 



 
 
 
 

 

l’e-tauler i a la pàgina web d’aquest ajuntament pel termini d’un mes 
a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte al BOP. 

 
Tercer.- Trametre certificació d’aquest acord a la Diputació de Tarragona als 

efectes escaients. 
 
Quart.- Demanar informe a la Direcció General de Prevenció, Extinció 

d'Incendis i Salvaments i a la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural, d’acord amb l’article 4 del Decret 
123/2005, de 14 de juny. 

 
Cinquè.- Establir que 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 i 
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, 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 la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6. MOCIÓ DE RETIRADA D'UN MONUMENT FRANQUISTA DE LA 
MUNTANYA DE MONTSERRAT    
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
Moció del Grup Municipal del PSC pel compliment de la legislació en 
Memòria i reparació Històrica i per la retirada del monument franquista 
ubicat a la muntanya de Montserrat. 

  

Les generacions presents i futures tenim el deure de preservar la memòria 
històrica i democràtica de Catalunya, en el període que abasta la Segona 
República, la Guerra Civil, la Dictadura i la Transició fins a l'entrada en vigor de 



 
 
 
 

 

l'Estatut d'Autonomia de 1979, com una de les millors eines per contribuir a 
assegurar que mai més es pugui imposar un règim dictatorial com el que va finir 
amb la conquesta de la democràcia durant la Transició.  

Entre els principis rectors que recull l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el 
legislador estatutari hi va situar, a l'article 54, la memòria històrica on els 
poder públics "han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria 
històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i 
la lluita pels drets i les llibertats democràtiques". 

En aquest sentit, han estat fins ara diverses les actuacions normatives 
catalanes que cal considerar incardinades en aquest esforç de recuperació i 
manteniment de la memòria col·lectiva sobre el període que abasta la Segona 
República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista i la Transició. 

Trobem, en primer lloc, la Llei 13/2007, del 31 d'octubre, del Memorial 
Democràtic, que creà aquesta entitat de dret públic dotada de personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, amb l'objecte de desplegar les 
polítiques públiques del Govern adreçades a l'acció cívica de recuperació, 
commemoració i foment de la memòria democràtica.  

Poc després, la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen 
i s’amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir 
persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura, disposa en el 
seu article 15.1 que “Les Administracions públiques, en l’exercici de les seves 
competències, prendran les mesures oportunes per la retirada d’escuts, 
insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, 
personal o col·lectiva, de la rebel·lió militar, de la Guerra Civil i de la repressió 
de la Dictadura. Entre aquestes mesures s’hi podrà incloure la retirada de 
subvenciones o ajudes públiques”. 

Es per tant, en base aquest articulat que des d’aquest ajuntament, el qual com 
molts d’altres de Catalunya va patir –i com també la seva ciutadania- la 
repressió de la dictadura franquista, reclami al Govern de la Generalitat que 
actuï pel compliment d’aquesta normativa del Parlament de Catalunya.  

Esperonem al Govern de la Generalitat -tal com l’actual Govern estatal ha fet 
en el seu cas respecte proposar i aprovar els tràmits per la retirada de la tomba 
del dictador Francisco Franco del recinte del Valle de los Caídos- retirant el 
monument de la dictadura franquista dedicat al Terç de Requetès, prop del 
monestir de Montserrat.  



 
 
 
 

 

Per aquests motius, el Grup Municipal Socialista presenta els següents acords 
en aquest ple municipal: 

1. Instar el Govern de la Generalitat a que en compliment de la legislació 
vigent en Memòria Històrica faci les gestions necessàries per retirar, dins 
el termini de sis mesos des de la publicació d’aquesta moció, el 
monument dedicat al Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat, 
ubicat a la Plaça dels Apòstols, prop del monestir de Montserrat, dins el 
terme municipal de Monistrol de Montserrat. 

2. Instar el Govern de la Generalitat a que en compliment de la legislació 
vigent en Memòria Històrica faci les gestions necessàries per conservar i 
museïtzar tant el monument esmentat com altres elements que 
poguessin resultar retirats de l’entorn esmentat, si els informes tècnics 
corresponents avalen l’interès històric o artístic dels seus elements. 

3. Vetllar per donar compliment des d’aquest ajuntament a la legislació en 
Memòria Històrica esmentada, actuant dins el terme del municipi per 
identificar, valorar, i si s’escau fer retirar qualsevol símbol, monument o 
identificació de la dictadura franquista que encara pugui trobar-se a la via 
pública. 

4. Recolzar al Govern de l’Estat per haver donat compliment a la normativa 
estatal en matèria de memòria històrica respecte a la retirada de la tomba 
del dictador Francisco Franco del recinte del Valle de los Caídos. 

5. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, al Monestir de Montserrat, i a les entitats del municipi que 
vetllin per a la recuperació de la memòria històrica en el nostre municipi. 

 
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 i 
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, 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 la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7. MOCIÓ D'ADHESIÓ AL MANIFEST DE CONCESSIÓ DEL PREMI NOBEL 
A FEDERICO GARCIA LORCA    
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
El Grup Municipal Socialista presenta per a la seva aprovació al Ple del 
Catllar la Moció de suport a l’adhesió al Manifest que demana el Premi 
Nobel de Literatura per a Federico García Lorca 
 
Que Federico García Lorca és un referent cultural mundial, hores d'ara ningú 
no ho dubta. Que ha marcat la cultura contemporània universal tampoc. I que 
la seva mort és un signe inequívoc de la repressió franquista encara menys. 
 
Avui Federico és llegit, dit i interpretat arreu i la seva obra continua impactant-
nos irremeiablement. És un espanyol universal, poeta, dramaturg, narrador, 
dibuixant, artista complet que la seva mort en mans dels rebels franquistes no 
ha pogut silenciar. Va ser una de les figures més destacades de la Generació 
del 27 i encara avui la seva obra és analitzada i treballada des de perspectives 
diferents, posant de manifest la inesgotable font i potència d’aquest artista a qui 
van prendre la vida als 38 anys. Una obra que combina simbolisme i política, 
vanguarda i tradició, mirada popular i culta. 
 
Encara avui, és un de tants espanyols que van morir afusellats i van ser 
enterrats en una fosa comú; un de tants de qui no se n’han trobat les restes. El 
van executar després de la revolta militar de l’exèrcit franquista, per la seva 
afinitat amb el Front Popular, per ser home d’esquerres i homosexual. Lorca 
representa els valors republicans i d’esquerres, però també la igualtat i la 
justícia. 
 
Amb aquesta moció, volem que el nostre ajuntament se sumi al manifest 
presentat per més de 200 intel·lectuals i artistes per demanar a l’Acadèmia 
Sueca que concedeixi el Premi Nobel de Literatura a títol pòstum a Federico 
García Lorca.  
 
Som coneixedors de la complexitat d’aquesta petició, donat que els estatuts que 
regeixen el Premi Nobel no permeten actualment la concessió del guardó a títol 
pòstum. Així i tot, la importància d’aquest artista universal i el, creiem, merescut 
reconeixement que li atorgaria aquest premi, sol·licitem als acadèmics suecs 
que reconsiderin canviar la normativa vigent. 



 
 
 
 

 

 
Pensem que l’Acadèmia Sueca pot fer una excepció per reconèixer la trajectòria 
d’una persona excepcional, símbol immortal del diàleg entre la literatura i la 
societat civil. 
 
 
Per a totes aquestes consideracions, el Grup Municipal Socialista proposa al 
Ple de l’Ajuntament del Catllar l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDS 
 

1. Adherir-se al Manifest, que s’adjunta, perquè es concedeixi el Premi 
Nobel de Literatura a Federico García Lorca a títol pòstum 

2. Instar la Regidoria de Cultura a realitzar actes entorn de la figura de 
Federico García Lorca, i traslladar aquesta iniciativa al moviement 
associatiu i escolar de la ciutat per a sumar-se també a dur a terme actes 
de record i reconeixement al poeta. 

3. Traslladar aquest acord a l’Ambaixada Sueca a Madrid, sol·licitant el 
trasllat en valisa diplomàtica a l’Acadèmia Sueca. 

4. Traslladar aquest acord al Ministeri de Cultura i Esports, als grups 
parlamentaris del Congrés i el Senat, a la Conselleria de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, a tots els grups del Parlament Català, així com 
als promotors de la iniciativa,nobelparafederico@gmail.com, 
http://nobelparafederico.blogspot.com/. 

  



 
 
 
 

 

ANNEX: MANIFIESTO PARA QUE SE CONCEDA EL PREMIO NOBEL DE 
LITERATURA A FEDERICO GARCÍA LORCA A TÍTULO PÓSTUMO   

 
Los abajo firmantes se dirigen respetuosamente a la Academia Sueca a fin de 
recabar el premio Nobel de Literatura para el escritor español Federico García 
Lorca.  

 
Conscientes de que las actuales normas no prevén la concesión a título 
póstumo, nos atrevemos, a pesar de todo, a solicitar el premio, que 
consideramos justo en este caso y en otros de literatos ya fallecidos, por lo cual 
solicitamos un cambio en las normas de concesión vigentes hasta el momento.  

 
García Lorca es un poeta y dramaturgo universal, no tanto por su muerte 
trágica, a manos de los rebeldes franquistas en agosto de 1936, cuanto por la 
calidad de su obra y su repercusión general. El premio, por tanto, tendría una 
trascendencia literaria en primera instancia, pero a la vez no se nos oculta que 
sería también una respuesta, desde la defensa de los Derechos Humanos y la 
vida, al terrible asesinato de un ciudadano que legítimamente luchó por la 
Segunda República y por las ideas de progreso, comprometiendo su nombre y 
su carrera en actos y suscripción de manifiestos que probaban su compromiso 
cierto a favor de la libertad y contra el fascismo.  

 
García Lorca, aunque muerto físicamente, es un poeta de muerte imposible. Lo 
asesinaron hace más de ochenta años, pero sus restos aún no han aparecido. 
Eso sí, él y su obra han reaparecido en todas las universidades, institutos y 
escuelas del mundo. Es unos de los autores universales más populares y más 
leídos.  

 
Además, en estos tiempos de despertar del movimiento feminista, no podemos 
olvidar el innegable compromiso de Federico con la causa de la liberación de 
las mujeres, su apuesta por la igualdad entre sexos en una época y un país 
dominados por el patriarcado, el clero y la reacción. Lorca dedicó gran parte de 
su teatro a denunciar la opresión sufrida por la mujer rural andaluza, víctima 
eterna de la miseria y del machismo, en el hogar y en el campo, sometida a una 
doble tiranía que todavía no se ha erradicado.  

 



 
 
 
 

 

La Academia Sueca puede hacer una excepción para reconocer la trayectoria 
de una persona excepcional, símbolo inmortal del diálogo entre la literatura y la 
sociedad civil.  

 
Al cumplirse el 120 aniversario de su nacimiento, pedimos el Nobel de Literatura 
para Federico García Lorca, el escritor granadino que sigue traspasando 
fronteras y conquistando el corazón de millones de lectores. Sus asesinos 
nunca consiguieron acallar su voz, la voz libre de un demócrata enamorado de 
su pueblo y de todos los marginados de la tierra. 
 
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 i 
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, 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 la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8. MOCIÓ INSTANT ATURAR ELS TREBALLS D'ELABORACIÓ I 
APROVACIÓ DEL DECRET DE MENJADORS    
 
Es dona compte de la següent moció: 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE DE L'AJUNTAMENT 
DEL CATLLAR PER INSTAR EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT A 
ATURAR ELS TREBALLS D'ELABORACIÓ I APROVACIÓ DEL DECRET DE 
MENJADORS. 
 
EI menjador escolar ha de deixar de ser considerat un servei o una prestació 
complementària per passar a ser reconegut com un ESPAI EDUCATIU. L'espai 
educatiu del migdia forma part del concepte d'educació en tota Ia seva 
dimensió, per tant, és part inherent del sistema educatiu. 
 
Cada administració, î també la comunitat educativa, han d'assumir les seves 
competències i responsabilitats. 
 



 
 
 
 

 

L'impacte directe en el creixement, la socialització i l'educació en una 
alimentació saludable ¡ equilibrada dels infants, ¡ molt especialment per aquells 
i aquelles alumnes de famílies més vulnerables, és molt important. Cal tenir 
present que un 30% del temps que els infants passen a l'escola, ho fan al 
menjador. 
 
EI menjador escolar ha de ser de caràcter universal, no obligatori, com a mínim 
en tota l'etapa d'ensenyaments obligatoris (3-16 anys), garantint l'equitat perquè 
cap alumne pugui quedar exclòs per motius econòmics. I ha d'estar vinculat i 
plantejat també des del Projecte Educatiu de Centre, establint els mecanismes 
de coordinació necessaris per garantir Ia seva efectivitat. 
 
L'administració educativa és l'administració competent i responsable de garantir 
el bon funcionament de l'espai educatiu del migdia. I ha de fer-ho amb el 
finançament corresponent, podent cercar altres actors que gestionin, i amb la 
planificació, la programació i les garanties professionals adients, tant les que 
tenen a veure amb l'alimentació com les que tenen a veure amb l'educació de 
l'esbarjo, el descans i el lleure. I ho ha de fer atenent les ràtios màximes de 
nombre d'alumnes que permetin una bona atenció de l’alumnat. 
 
L'espai educatiu del migdia té un clar interès públic i, per tant, la seva gestió ha 
d'assegurar els principis de la contractació pública. Els centres educatius han 
de comptar amb les condicions per afrontar una contractació pública d'aquesta 
naturalesa, i ha de tenir la possibilitat d'encarregar-ho a les associacions de 
pares i mares, com a entitats directament lligades als centres educatius, 
garantint un servei de qualitat per preservar la funció educativa del menjador 
escolar. 
 
EI Parlament de Catalunya, durant el darrer debat de Política General, i el 
conjunt de la comunitat educativa han instat al Departament d'Ensenyament de 
la Generalitat a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del seu projecte de 
Decret de menjadors escolars, fet d'esquena als agents educatius i els grups 
parlamentaris. 
 
Des del Grup Parlamentari Socialista -Units per Avançar vàrem presentar una 
interpel·lació, el 18 de maig de 2017, exigint la presentació d'un esborrany de 
Decret que comptés amb el treball i el consens de totes les parts implicades. 
 
PER AQUESTS MOTIUS, EL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
ACORDA: 
 



 
 
 
 

 

PRIMER.- Instar el Govern a aturar l'actual esborrany i iniciar una nova proposta 
des del consens, amb l'objectiu de cercar un nou marc regulador integral de 
l’espai del migdia — menjador. 
 
SEGON.- Reconèixer, en el nou decret, el servei de menjador com a servei 
troncal dins el sistema educatiu, de caràcter universal, no obligatori, integrat en 
el currículum educatiu i en els ensenyaments obligatoris. 
 
TERCER.- Dotar el servei de menjador escolar de professionals específics, per 
garantir un servei veritablement inclusiu i capaç d'atendre adequadament 
l'alumnat NEE pel pròxim curs 2019/20. 
 
QUART.- Abordar una reforma del model de contractació pública, d'acord amb 
la normativa europea, que prioritzi la qualitat del servei. 
 
CINQUÈ.- Treballar per trobar la fórmula legal o l’acord polític amb tots els 
consells comarcals i la comunitat educativa per fer possible que les AMPES i 
AFES que ho desitgin, i complint amb els principis assenyalats, puguin 
continuar fent una gestió directa del servei de menjador escolar, amb l'aprovació 
del consell escolar de centre, fins que s'aprovi un nou marc regulador de 
consens amb la comunitat educativa. 
 
SISÈ.- Recuperar el servei de menjador als IES i plantejar, en el marc de debat 
sobre reforma horària, l'avançament de l'horari de menjador a la secundària 
d'acord amb criteris de salut dels joves. 
SETÈ.- Traslladar aquests acords al Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a I ‘Associació Catalana de Municipis i a 
la Coordinadora 505 menjadors. 
 
Intervé el Sr. alcalde i llegeix el següent text com a justificació del vot que 
després s’emetrà: 
 
“El servei de menjador escolar és un recurs educatiu de primer ordre. Aquest 
servei inclou l’àpat del migdia així com l’atenció als usuaris i les actuacions 
educatives en els períodes de temps lliure anterior i posterior al dinar. En aquest 
sentit, és un àmbit idoni per educar els infants en els hàbits saludables d’una 
dieta equilibrada, per fer-los adquirir rutines i hàbits d’higiene i sobretot, perquè 
guanyin en autonomia personal i perquè millorin la seva socialització amb altres 
companys i companyes.  
 



 
 
 
 

 

La nova legislació en matèria de contractació pública obliga al Departament 
d’Ensenyament a promoure un nou decret de menjadors, el qual té la voluntat 
de millorar aquest servei, de reforçar-ne el seu caràcter educatiu i de garantir la 
participació de les famílies en les decisions que es prenguin sobre el servei de 
menjadors escolars.  
 
Per què s’impulsa un nou decret que reguli els menjadors escolars? 
Per quatre grans motius: 
Per aconseguir una major qualitat educativa d’aquest servei. És un servei 
vinculat al dret a l’educació i un recurs que forma part del Projecte Educatiu de 
les escoles. 
Per assegurar la intervenció, el control i la participació efectiva de les famílies 
en el servei de menjador escolar. 
Per potenciar la qualitat alimentària amb una dieta saludable i amb productes 
de proximitat, ecològics i de temporada. 
Per garantir la seguretat jurídica i la transparència en la contractació, tal i com 
estableix la normativa de contractació pública de Catalunya. 
 
Què es vol garantir respecte a la qualitat educativa? 
Amb l’aprovació del  nou decret, el servei de menjador escolar, en tant que 
servei i recurs educatiu, ha de passar a formar part del Projecte Educatiu del 
Centre (PEC). Per tal de reforçar aquesta concepció educativa del menjador, el 
decret demana als centres que adaptin el funcionament dels menjadors també 
al projecte lingüístic i al projecte de direcció del centre.  
 
El Departament d’Ensenyament garantirà la qualitat dels professionals que 
desenvolupin tasques d’atenció als alumnes de menjador determinant la 
formació que han de tenir, i  establirà una ràtio màxima d’alumnes per monitor. 
En funció del projecte lingüístic de l’escola, se’ls podrà requerir el coneixement 
d’altres llengües a banda del català, perquè el menjador és un espai on es pot 
treballar l’aprenentatge de llengües estrangeres, sobretot de l’anglès. 
 
Com es garanteix la participació de les famílies? 
A través de la comissió de menjadors escollida pel consell escolar del centre, 
en la qual es garanteix expressament la representació de les famílies. La 
comissió de menjador té àmplies competències: 
 
Elaborar el pla de funcionament i la programació anual del menjador, que ha de 
valorar el Consell Escolar i la direcció del centre. 
 



 
 
 
 

 

Vetllar per l’aplicació del pla de funcionament i la programació anual, en 
particular per l'equilibri dietètic i per la qualitat del menjar, així com per 
l’assoliment dels objectius educatius. 
 
Col·laborar en l’elaboració dels plecs de clàusules per a la licitació del servei de 
menjador. 
 
Formar part de la mesa de contractació. 
 
Formar part de la comissió de seguiment responsable del contracte. 
Fer el seguiment del funcionament i dur a terme el control del menjador escolar, 
en particular dels aspectes econòmics, tot garantint que els possibles superàvits 
reverteixin en el mateix servei. 
 
Fer propostes per a la mediació dels conflictes que s'originin entre l'empresa 
adjudicatària del servei i la comunitat educativa del centre. 
 
Dirimir les qüestions que puguin sorgir en el funcionament del menjador escolar. 
 
Donar comptes al Consell Escolar de centre. 
 
Quines garanties alimentàries estableix el nou decret? 
El decret estableix la dieta mediterrània com el punt de partida dels menús 
escolars i es seguiran les recomanacions de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya sobre el consum de fruites i hortalisses i a la limitació del sucre. 
També es considerarà el consum de productes de venda de proximitat, de 
producció agrària ecològica i de productes de temporada. 
 
Es farà un menú diari especial per als infants amb al·lèrgies o intoleràncies 
diagnosticades i es procurarà adequar els menús a l’alumnat en funció de les 
seves creences religioses, sempre que es pugui garantir l’equilibri dietètic. 
 
Com es reforçarà la seguretat jurídica del servei de menjador? 
Amb el nou decret, la contractació del servei de menjador s’adapta a la 
legislació vigent en matèria de contractació pública, que en el nostre país ens 
ve marcada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic i per la Directiva europea 2014/24/UE sobre contractació pública. 
 
El nou decret fa incidència en dos aspectes:  
 
Delegació de competències. 



 
 
 
 

 

La Llei estableix que el Departament d’Ensenyament és titular de la 
competència del servei escolar de menjador dels centres educatius propis i 
desconcentra en els titulars de les direccions territorials del Departament 
d’Ensenyament la competència per contractar-lo, els quals poden delegar la 
competència a les direccions dels centres. Les direccions territorials del 
Departament d’Ensenyament, ajudaran als centres respecte el procediment de 
contractació.  
 
La gestió del servei educatiu de menjador també pot ser atribuïda als consells 
comarcals —per a aquells menjadors dels què hagin assumit la gestió d’acord 
amb el Decret 219/1989, d’1 d’agost, de delegació de competències de la 
Generalitat de Catalunya a les comarques en matèria d’ensenyament— i els 
ajuntaments, quan existeixi un conveni de col·laboració amb aquests efectes. 
 
Procés de contractació. 
El nou decret, estableix literalment en l’artícle 2.5 que “La contractació es podrà 
adjudicar atenent únicament a criteris de qualitat del servei”. Aquest fet suposa 
una gran novetat en la contractació pública, ja que situa la qualitat del servei 
com l’element determinant el l’adjudicació. El preu màxim de la prestació, vindrà 
determinat anualment pel Departament d’Ensenyament, via resolució, com fins 
ara. 
 
El decret té la voluntat de garantir el caràcter social de les empreses licitadores. 
Per això, el decret preveu la possibilitat que a través del plec de clàusules les 
empreses que vulguin licitar hagin d’acreditar el seu caràcter social per fer-ho. 
 
Els resultats negatius i reiterats en les enquestes i/o auditories de satisfacció, 
podran ser causa de resolució del contracte.  
 
És necessari actualitzar la normativa actual amb un nou Decret? 
Sí. Ja han transcorregut 22 anys del darrer Decret sobre la regulació dels 
menjadors escolars als centres públics. I ara és necessari adaptar la normativa 
per fer que s’adeqüi a la legislació vigent, que en el cas del nostre país ens ve 
marcada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
i per la Directiva europea 2014/24/UE sobre contractació pública. 
 
 
Quin temps es dona per a regularitzar tots els contractes de servei de menjador 
a la nova normativa? 
El nou Decret estableix una transitorietat de 2 anys a partir de l’aprovació del 
decret. 



 
 
 
 

 

 
El decret i la renovació de contractes que comporti de servei de menjador tindrà 
algun efecte en les beques menjador que atorga el Departament 
d’Ensenyament? 
No, perquè el decret de menjador regula la gestió del servei i com aquest 
s’ofereix. Així mateix, el Departament d’Ensenyament, en la mesura que la 
disponibilitat pressupostària ho permeti, ja ha anunciat que millorarà i ampliarà 
les dotacions i ajudes als menjadors escolars.  
 
En quina fase d’elaboració es troba, el decret? 
Actualment està en fase d’avantprojecte. El Departament d’Ensenyament l’ha 
redactat i donat a conèixer entre representants de les Associacions de Mares i 
Pares i representants de les entitats municipalistes. Tot seguit, es donarà a 
conèixer a sindicats, grups parlamentaris i tots els membres de la comunitat 
educativa, per tal que el coneguin de primera mà i ajudin a millorar-lo.” 
 
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor els regidors, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, 
Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Hi voten en contra l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i 
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Carles 
Guillén i Montserrat. 
 
Abstencions: cap. 
 
Amb la qual cosa la moció és rebutjada per majoria absoluta. 
 
9. MOCIÓ A FAVOR DE L'ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS    
 
Es dona compte de la següent moció: 
 
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D'UNICAT, PDeCAT, 
ERC I IC-V DE L'AJUNTAMENT DEL CATLLAR A FAVOR DE L'ABSOLUCIÓ 
DELS PRESOS POLÍTICS. 
 
L'1 d'octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur  
polític, Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i Ia violència 
exercida pels cossos de seguretat, més de dos milions de persones, en un acte 
de dignitat, van poder exercir el seu vot, de forma clarament majoritària a favor 



 
 
 
 

 

de la creació d'un nou Estat. EI dret a decidir, reconegut per a tots els pobles 
del món en els Tractats Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor 
i actuant amb fets antidemocràtics. 
 
El 3 d'octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer 
per rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud 
cívica i pacífica, el dret a decidir. La resposta de l'Estat espanyol, però, sempre 
ha estat la mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena 
de diàleg ni proposta política. S'ha optat per intentar resoldre el conflicte polític 
per la via de la repressió i dels tribunals de justícia. 
 
Fa més d'un any que es van empresonar els presidents d'Òmnium Cultural i 
l‘Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d'uns dies 
els representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i 
els consellers Raül Romeva, Jordi TuruIl, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, 
i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d'un any que el 
president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara 
Ponsatí i Meritxell Serret viuen a l'exili lluny de Catalunya, Decisió que també 
van haver de prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel. 
 
Després d'un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 
2 de novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que 
demana la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat per a tots els acusats per dur a terme 
l'organització de 11-0, en el judici que començarà el proper mes de gener. 
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebel·lió, sedició 
i malversació, parteixen d'un relat d'acusació totalment fals respecte al que va 
succeir aquells dies, on l'única violència que es va poder veure va ser la que 
van practicar els cossos de seguretat espanyols contra persones que 
únicament volien exercir el dret a vot. 
 
Atès que la ciutadania han expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a 
les urnes la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya. 
 
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els 
cops de porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva la 
instrumentalització de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític. 
 
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida 
política a la situació catalana. 
 
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l'Advocacia de 



 
 
 
 

 

l'Estat reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d'escarment contra aquells 
que defensen unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la 
'unidad de España'. 
 
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics 
¡ per donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè 
posar urnes ¡ expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte. 
 
El ple de la corporació de l'Ajuntament de .El Catllar demana l'adopció dels 
següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia 
i Advocacia de l'Estat als nostres representants polítics i socials per haver 
permès el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. 
 
SEGON.- Exigir l'absolució de totes les persones acusades, captius d'uns fets 
inexistents i d'un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l'escarment. 
 
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l'Estat espanyol i la 
manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no 
va existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels 
catalans. 
 
QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses 
polítiques i el retorn de les persones exiliades. 
 
CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen 
la repressió pet part de l'Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos 
i preses polítics i persones exiliades. 
 
SISÈ.- Donar trasllat d'aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l'Oficina de l'Alt 
Comissionat de I'ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a I'ACM i a 
I'AMI. 
 
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 i 
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Carles 
Guillén i Montserrat. 
  
Hi vota en contra el regidor Antonio López López. 
 
El Sr. López manifesta que tot i ser el seu vot negatiu està d’acord amb el que 
s’indica al punt primer de la proposta. 
 
Voten abstenció els regidors, M Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina 
i Eva Zafra Agea. 
 
El Sr. Álvarez, manifesta el seu desacord amb el fet que els polítics estiguin a 
la presó.   
 
Amb la qual cosa la moció és aprovada per majoria absoluta. 
 
En aquest punt de la sessió s’excusen i s’absenten la regidora Sra. M 
Montserrat Inglés Novell i el regidor Sr. Joan Díaz i Rull. 
 

B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 
 
1.  DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL NÚM. 2018/419 AL 2018/450. 
 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2018/347, de data 
6 d’agost de 2018, al 2018/380, de data 7 de setembre de 2018. 
 
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats. 
 
2. INFORME DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 

1) A nivell de les convocatòries d’ajuts que promou la Diputació de Tarragona 
informar que s’ha sol·licitat l’assistència tècnica de l’àmbit de salut pública de 
l’àrea de Medi Ambient per implementar unes actuacions de sensibilització a la 
població mitjançant el repartiment de tríptics i cartells i una proposta educativa 
dirigida als alumnes de l’escola per a la prevenció i control de la plaga del 
mosquit tigre. 



 
 
 
 

 

 
2) 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 Càritas Parroquial del Catllar, un ajut per import de 3.000 € per tal que pugui 
fer front a les seves despeses de funcionament de l’entitat. 
 
A la Parròquia Sant Joan Baptista del Catllar, un ajut per import de 3.000 € per 
tal que pugui fer front a les seves despeses ordinàries. 
 
En el marc de les subvencions per l’organització de festes d’estiu a les 
urbanitzacions, s’han lliurat les següents a aquelles entitats que ho han 
sol·licitat: 
 
URBANITZACIÓ             IMPORT 
Urbanització Sant Roc        300 € 
Associació Propietaris Zona Residencial El Mèdol    900 € 
Associació de Propietaris Mas Vilet dels Pins          1.100 € 
TOTAL                2.300 € 
 
3) En el marc dels assumptes relatius al planejament i gestió urbanística, dir 
que ja s’ha implementat el conveni signat amb BASE-Gestió d’Ingressos de la 
Diputació de Tarragona i la Junta de Compensació de Manous II per a la 
recaptació en voluntària i executiva, si cal, de les quotes d’urbanització. És el 
primer cas que es fa al municipi i per això caldrà vetllar-ne el funcionament. 
 
4) En relació amb l’àrea de recursos humans, informar que respecte del concurs 
oposició per a la provisió de quatre llocs de treball d’auxiliar administratiu, 
d’administració general, grup C2, personal laboral fix i creació de borsa de 
treball, s’ha establert el següent calendari de proves: l’avaluació dels 
coneixements de la llengua catalana es farà el dia 19 de novembre a les nou 
del matí a la sala situada a la planta baixa de la casa de la vila i la prova 
d’avaluació de coneixements es farà el dia 28 del corrent a les quatre de la tarda 
i a la seu de l’institut, doncs és l’equipament adient en quant a capacitat i 
equipament per albergar la totalitat de persones aspirants convocades. En 
funció de les persones que superin ambdues proves, que són eliminatòries, es 
convocarà la prova pràctica, doncs amb el nombre exacte d’aspirants muntarem 
l’espai amb els equips informàtics necessaris. 
 



 
 
 
 

 

5) Informar que s’ha aprovat i està apunt de subscriure’s el conveni de 
col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament d’Ensenyament i l’ajuntament en relació amb el projecte de servei 
comunitari per a la promoció del servei a la comunitat per part de l’alumnat 
d’educació secundària obligatòria que cursa els estudis al municipi, fomentant els  
valors inherents al compromís cívic. 
 
6) La Junta de Govern Local també ha aprovat la renovació del contracte de 
comercialització de productes turístics EXPERIENCE CATALUNYA entre 
L’AGÈNCIA CATALANA DE TURISME i l’ajuntament que estableix el marc de 
col·laboració entre ambdues entitats per a la venda d’entrades del Castell del 
Catllar mitjançant els punts de venda de l’Agència. 
 
7) Informar també que s’ha subscrit amb el Club Tennis El Catllar una addenda 
al conveni de cessió d’ús de les Pistes de Tennis Municipals que amplia 
l’objecte de la cessió a les pistes de pàdel i al local condicionat com a oficina 
de gestió esportiva pel qual se’ls en cedeix l’ús preferent i se’n regulen les 
condicions. 
 
8) El passat 18 d’octubre de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar la darrera 
certificació d’obra de l’obra municipal ordinària de construcció de dues pistes 
de pàdel al parc municipal de La Torre d’en Guiu, donant-se per finalitzada 
l’actuació i essent posada en servei de la població. 
 
9) Semblantment i també en la mateixa data que l’anterior informat, la Junta de 
Govern Local va aprovar la darrera certificació del subministrament i instal·lació 
de nous bàculs i lluminàries pel sector de Pinalbert, donant-se per finalitzada 
l’actuació. La millora en l’eficiència energètica i lumínica ha estat substancial i 
alhora reduïm la contaminació lluminosa i les emissions de CO2 a l’atmosfera. 
 
També ha finalitzat el contracte de subministrament i instal·lació de nous bàculs 
i lluminàries al sector de Coll de Tapioles en tots els seus tres lots, amb idèntics 
resultats i conseqüències que les esmentades al punt anterior. 
 
10) Informar que està a punt de finalitzar i entrar en servei el subministrament i 
instal·lació de bàculs i lluminàries per tal de proveir de llum la nova vorera del 
Camí de Tarragona i de la Ctra- T-203. Indicar que la previsió inical d’entrada 
en servei coincidia amb el canvi de l’horari d’estiu al d’hivern o per la festivitat 
de Tots Sants, previsions que no s’han pogut complir per circumstàncies 
climatològiques, doncs les pluges dels darrers dies no han permès treballar amb 
normalitat.  



 
 
 
 

 

 
11) Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 25 d’octubre de 2018 s’ha 
adjudicat, per import de 611 €, el calibratge del pluviòmetre, l'anemòmetre i el 
sensor de direcció del vent, que formen part de l’estació meteorològica 
instal·lada a la coberta de l’edifici de l’ajuntament a l’empresa DARRERA SA. 
 
12) La Junta de Govern del passat 25 d’octubre de 2018 ha adjudicat els treballs 
d’arranjament de la coberta dels vestuaris de la pista esportiva al constructor 
Lluís Jové Martorell, per un import de 2.226,40 €, doncs arran de les pluges de 
finals del mes d’agost s’infiltrà aigua de la coberta capa l’interior. Cal escometre 
la reparació dels tres embornals existents i repassar la tela asfàltica adjacent i 
comprovació de l’estat de l’estructura del vestuari afectat per la fissura. 
 
Posteriorment s’haurà de fer una primera prova d’estanqueïtat per comprovar 
si l’actuació ha estat suficient. En cas contrari s’haurà de substituir la tela 
asfàltica auto protegida i fer una nova prova d’estanqueïtat. Els treballs 
començaran la setmana entrant. 
 
Seguint amb les reparacions en instal·lacions esportives i a petició del Club 
Esportiu El Catllar  s’ha contractat l’arranjament dels canons de reg del camp 
de futbol a l’empresa MONCLÚS ELECTRICITAT, SL per import de 3.888,61 €. 
 
13) Com hom recordarà l’ajuntament havia intentat la concurrència a la 
convocatòria de la Comissió Europea WIFI4EU per finançar la instal·lació de 
punts Wi-Fi gratuïts en espais públics municipals, que fou cancel·lada per la 
mateixa Comissió Europea per contravenció del principi d’igualtat (competència 
justa i lleial) en la concurrència degut a dificultats tècniques en alguns estats 
membres. 
 
Oberta novament aquesta convocatòria, l’ajuntament ha presentat la seva 
proposta i en breu esperem tenir resposta sobra la resolució de la convocatòria 
i si hem obtingut o no un dels abonaments de 15.000 € per fer la inversió 
corresponent. 
 
14) Informar que hem rebut i està en estudi per part de l’arquitecte de 
l’ajuntament, la sol·licitud d’informe per part de l’Agència Catalana de l’Aigua 
respecte al projecte executiu de substitució parcial del col·lector per gravetat 
del Catllar i Riera de Gaià, TM de la Riera de Gaià i El Catllar, promogut per 
l’ajuntament de Tarragona mitjançant EMATSA, que n’és la concessionària de 
la gestió i manteniment. Aquesta actuació es pretén realitzar en execució del 
projecte marc intitulat “Projecte constructiu del Col·lector de la Riera de Gaià 



 
 
 
 

 

del sistema de sanejament d’Altafulla i sanejament del sector nord-oest del 
Catllar”. 
 
15) Finalment i no per això menys important, assabentar al Ple que l’ajuntament, 
mitjançant el cos de la guàrdia municipal i a iniciativa dels seus membres, s’ha 
adherit a la campanya ‘Escuts solidaris’ per contribuir a la tasca d’investigació 
mèdica contra el càncer infantil que es fa al Sant Joan de Déu Pediàtric Center 
de Barcelona, més coneguda com #pelsvalents. 
 
S’han fet els corresponents escuts del cos de la Guàrdia municipal amb 
l’etiqueta #pelsvalents sobreimpresa, tals com el que us mostro, i a partir d’avui 
els hem posat a la venda al preu establert pels promotors de la iniciativa de 4 € 
la unitat. La totalitat de la recaptació es lliura a Sant Joan de Déu. En tenim 200 
unitats i esperem tenir que fer moltes reedicions. Us animem a adquirir-ne! 
 
3. PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. alcalde procedeix a donar resposta a les preguntes formulades en el Ple 
anterior. 
 
El regidor Sr. Antonio López formula les següents sol·licituds: 
 
- Còpia de la memòria valorada de la remodelació de la sala dels baixos de 
l’ajuntament que ha de ser destinada a dependències dels vigilants municipals. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una còpia digital, en format PDF de la  
memòria valorada d’obra municipal ordinària  per a l’adequació d’un local per a 
la guàrdia municipal, redactada per l’arquitecte Jonathan López Skoog, amb un 
pressupost d’execució de 35.901,49 €, IVA inclòs. 
 
- La tramesa de les actes de les Juntes de Govern que hi ha pendents. 
 
Resposta:  
 
Informar que des de secretaria s’han fet les trameses escaients i que resolen 
aquesta incidència. 
 
- Poder disposar d’un dels despatxos de la segona planta de la Casa de la Vila 
degudament equipant informàticament. 



 
 
 
 

 

 
Resposta:  
 
Les obres ja han finalitzat i ara manca dotar els espais del mobiliari adequat a 
la funció de cadascuna de les dependències, incloses les destinades als grups 
polítics municipals. En quant a l’equipament informàtica, cal recordar que al seu 
dia es va lliurar un ordinador portàtil marca ASUS, model K550C, adquirit per 
l’ajuntament conjuntament amb el destinat al servei de la guàrdia municipal i 
per al préstec a les entitats i organització d’actes de l’ajuntament, al grup 
municipal del PSC en suport al desenvolupament de la seva tasca, essent 
aquesta, en principi, l’eina informàtica a emprar. 
 
- Una liquidació econòmica de la Festa Major. 
 
Resposta:  
 
EL Sr. alcalde explica que en breu es sotmetrà a la consideració de la Junta de 
Govern Local la liquidació dels comptes de la passada festa major, moment en 
el qual els hi serà lliurada la còpia corresponent. 
 
- Un estat d’execució dels pressupost municipal del 2018.  
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una còpia digital, en format PDF, de 
l’estat d’execució d’ingressos i de despeses del pressupost municipal vigent des 
del dia 01/01/2018 fins al 31/10/2018. 
 
- El regidor Sr. Carlos Álvarez intervé per sol·licitar que es procedeixi a 
condicionar el més aviat possible la zona d’accés a les pistes de tennis i de 
pàdel, que quan plou els usuaris hi accedeixen amb les sabates enfangades i 
poden malmetre les pistes. 
 
Resposta:  
 
Com sabeu, l’ajuntament té encarregada la redacció del projecte d’urbanització 
de l’entorn de la zona esportiva de la Torre d’en Guiu a un arquitecte extern 
degut a la premura en materialitzar aquesta actuació. un cop disposem del 
document tècnic esmentat i es procedeixi a la seva aprovació es podrà 
contractar i executar l’obra necessària, doncs en la darrera modificació del 
pressupost municipal aprovada en la sessió del Ple d’octubre es va dotar la 



 
 
 
 

 

corresponent partida pressupostària amb una consignació de 35.000 €. 
Coincidim amb la necessitat d’accelerar l’actuació. 
 
A continuació torna a prendre la paraula el Sr. Antoni López i manifesta el 
següent: 
 
- Al carrer Rovira i Virgili no hi ha cap punt de llum de l’enllumenat públic que 
funcioni. 
 
Resposta:  
 
El carrer Rovira i Virgili, que pertany a la urbanització Parc de Llevant es troba 
en situació de manteniment per part de la Junta de Conservació del sector i per 
tant es a aquesta a qui li correspon escometre la reparació.   
 
- Que se li faciliti una còpia del nou carrer aprovat definitivament. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una còpia digital, en format PDF, del 
nou carrerer aprovat, el qual estava a la seva disposició des de fa uns dies a 
les oficines i no ha passat a recollir. 
 
- Com està l’informe arqueològic de la zona on s’ha d’ubicar el nou institut? 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una còpia digital, en format PDF, de 
l’informe resultant de la prospecció arqueològica al solar on s’ha d’ubicar el nou 
centre educatiu i de l’informe emès al respecte per la secció de Patrimoni 
Arqueològic dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la 
Generalitat. 
 
- Hi ha un particular que ha sol·licitat l’ús d’espais públics, se li han practicat les 
corresponent liquidacions de taxes? 
 
Resposta:  
 
No s’ha aplicat cap mena d’exacció. A aquests efectes escau aclarir que no ha 
estat un particular i per a ús particular i privatiu qui ha promogut les sol·licituds 
d’ús esmentades, si no que ha estat una persona física en representació d’una 



 
 
 
 

 

entitat sense personalitat jurídica, doncs la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques, reconeix 
personalitat jurídica als grups d’afectats o a les unions o entitats sense 
personalitat jurídica, entre d’altres. A tall d’exemple, equivaldria a aplicar la taxa 
al col·lectiu d’afectats per hipoteques o a la plataforma en defensa de l’Ebre, 
etc. 
 
Acte seguit el regidor Sr. Antonio López formula els següents precs: 
 
Es sol·licita l’estudi de l’enginyer sobre l’encreuament del carrer que hi ha entre 
Parc de Llevant i Cocons, doncs hi ha hagut diversos accidents i hi ha molt de 
trànsit, als efectes de veure les mesures proposades i atenent a la demanda 
que han fet els veïns. 
 
- El Sr. alcalde informa que hi ha una proposat relativa a la senyalització del lloc 
per fer més visible i entenedora la cruïlla i l’ordre de prioritats. 
 
- El Sr. López demana informe del secretari interventor de la situació en què es 
troba el tràmit dels projectes d’urbanització i reparcel·lació del Pla Parcial 
número 6, sector 20 del planejament municipal, entre Mas de Panxé i Pins 
Manous III. 
 
- El Sr. López sol·licita còpia de l’addenda al conveni signada recentment amb 
el club de tennis del Catllar. 
 
Acte seguit el regidor Sr. Antonio López formula les següents preguntes: 
 
- Fa uns mesos es va demanar un informe tècnic sobre els arbres de la 
urbanització Parc de Llevant i del que se’ns en donà còpia. L’equip de govern 
té previst fer alguna cosa? 
 
El Sr. Carles Guillén li pregunta que què faria ell. 
 
El Sr. López diu si es demana a l’oposició que faria en aquest cas? 
 
El Sr. alcalde respon que recentment s’ha dut a terme una reunió amb el gestor 
de l’administració, Sr. Ceperuelo i diversos veïns que l’acompanyaven i entre 
els temes tractats es va parlar del la qüestió dels arbres. És un estudi i com a 
tal proposa dues actuacions: sanejar-los o arrencar-los. Es va convenir que 
quan els veïns s’hagin posicionat per alguna de les alternatives de solució ho 
comunicaran a l’ajuntament. Restem a l’espera, doncs. Mentrestant, Gardimar, 



 
 
 
 

 

la societat promotora de la urbanització i qui fa el manteniment habitual, ha 
presentat un pressupost amb preu unitari per arbre i actuació, però ningú ha 
manifestat quina és l’opció majoritària. 
 
- Es va sol·licitar permís per ocupar la via pública per pintar un mural en una 
façana privada al carrer Onze de Setembre. Interessa saber si hi havia permís 
del propietari de l’immoble i si l’ocupació de la via pública es resolgué conforme 
a les ordenances fiscals. 
 
El Sr. secretari informa que l’ajuntament no ha d’entrar a valorar si el peticionari 
té permís del propietari o no. 
 
El Sr. alcalde explica que la sol·licitud es tramità d’acord amb el procediment 
establert, es van demanar els informes al tècnic de l’ajuntament i no es va 
liquidar cap taxa per tractar-se d’una activitat promoguda per una entitat o 
col·lectiu sense afany lucratiu.  
 
- La Sra. Garrido, antiga guia turística del castell, va sol·licitar el seu reingrés 
després del gaudi de l’excedència. Com està el tema? 
 
El Sr. alcalde informa que al tractar-se d’una excedència voluntària no té dret a 
la reserva del lloc de treball i el que ha fet la Sra. Garrido ha estat la sol·licitud 
de reincorporació per mantenir vigents els seus drets d’ingrés preferent en cas 
de disposar l’ajuntament d’un lloc de treball a proveir anàleg al que ella 
ocupava. Alhora, va proposar la creació d’un lloc de treball compatible amb les 
seves necessitats.  
 
- El projecte de l’Agència Catalana de l’Aigua de substitució parcial del col·lector 
per gravetat del Catllar i Riera de Gaià, TM de la Riera de Gaià i El Catllar és el 
que preveia desplaçament la canonada de la llera? Alhora, en sol·licita còpia 
del mateix. 
 
El Sr. alcalde respon afirmativament a la pregunta formulada. 
 
-  El Sr. López sol·licita còpia del pla de prevenció d’incendis que ha elaborat 
Limonium. 
 
- El Sr. López sol·licita que el secretari de l’ajuntament emeti document on es 
relacionin les entitats inscrites al registre municipal amb les seves dades de 
contacte i les subvencions atorgades a cadascuna d’elles durant el 2018. 
 



 
 
 
 

 

El Sr. Secretari informa que el registre, com a tal, no es troba operatiu, perquè 
manca implementar una base de dades amb aquesta finalitat, però es podrà 
facilitar la informació sol·licitada. 
 
- Respecte dels actes dels dies 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre autoritzats al 
Centre Cultural i vorera adjacent i promoguts per l’entitat ANC voldríem còpia 
de la documentació de la sol·licitud ja que en el primer informe de l’enginyer es 
demanava complir una sèrie de requisits i si hi ha hagut informes dels vigilants 
al respecte. 
 
- La Diputació de Tarragona va comunicar a l’ajuntament irregularitats en els 
documents de petició de la subvenció de la guarderia. Com està el tema? 
 
El Sr. secretari informa que malgrat nosaltres no recaptem res, doncs ho fa la 
concessionària, s’havia de consignar una quantitat en l’apartat del formulari i 
l’ajuntament hi va posar 1 euro una vegada feta la consulta amb la mateixa 
Diputació, no essent finalment aquesta la solució més ajustada. La qüestió és 
que ja es va esmenar la documentació dins el termini concedit i la sol·licitud 
està en tràmit.    
 
- En data 13 de setembre de 2018 es varen presentar unes al3lagacions en 
relació al procés de selecció per a la provisió d’una plaça de tècnic mig. En quin 
estat es troba l’expedient?   
 
El Sr. secretari informa que el recurs està pendent de resoldre’s. Està en fase 
d’estudi. 
 
- El professors de música, respecte de l’acord de la Junta de Govern Local de 
13 d’agost, van presentar recursos. Com es troben aquests? 
 
El Sr. secretari informa que també estan en fase d’estudi. 
 
- L’esmorzar ofert a les colles participants a la trobada gegantera es va 
adjudicar a una empresa de fora del municipi quan habitualment es feia per 
empreses del poble. Quin ha estat el motiu? 
 
El Sr. Ilé Gomis respon que el càtering August, encarregat ja de fer-ho la 
passada edició, tenia compromisos que impossibilitaven que pogués fer-ho.  
 
- El Sr. Israel Garcia l’any passat va patir la caiguda d’unes branques damunt 
casa seva, a Mas de Cosme i, després que aquest grup municipal aclarís la 



 
 
 
 

 

situació, l’ajuntament va reconèixer-li que n’era el titular dels arbres i que era el 
responsable. A data d’avui encara no ha percebut res i voldríem saber com està 
la qüestió. 
 
També dir que encara queden restes de brancatge i que hi ha part de l’arbre 
que amenaça de causar nous danys. 
 
El Sr. secretari informa que ara fa unes dues setmanes va revisar l’expedient i 
es trobava en mas de la companyia asseguradora l’acceptació de la valoració 
dels danys.    
- Al mes de setembre el Club de Tennis va sol·licitar aportació de sorra per 
preservar la durada de la moqueta i garantir el joc i la durada de les pistes. Com 
està el tema? 
 
La Sr. Goretti Gatell respon que s’ha comprat la sorra de sílice i resta pendent 
que ens la subministrin i que l’escampem. 
 
- Voldríem informació de l’estat en que es troba l’expedient incoat contra 
Señales Girod pel retard en l’execució de les obres de la vorera de la Carretera 
de Tarragona. 
 
El Sr. secretari informa que l’empresa va presentar unes al·legacions i que les 
té l’arquitecte pendents d’informar. 
 
- El Sr. Carlos Álvarez pregunta com està el tema de la neteja de l’edifici del 
Foment. 
 
El Sr. alcalde respon que s’ha insistit diverses vegades amb la propietat però 
que eludeixen la seva responsabilitat i per tant, ara s’actuarà de forma més 
contundent, mitjançant un requeriment formal amb l’advertència de sancions i 
execució subsidiària.  
 
El Sr. Alvarez pregunta per l’estat deteriorat que presenta l’edifici. 
 
El Sr. Secretari l’informa que és una qüestió diferent a l’anterior, però que a la 
propietat també se li ha demanat accés a l’immoble per valorar-ne l’estat sense 
que hagi prosperat la petició. S’haurà d’actuar mitjançant requeriment i si no, 
autorització judicial per a l’entrada. 
 



 
 
 
 

 

I quan són dos quarts i un minut 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. 
 
 


