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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9 D’AGOST DE 2018 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia nou d’agost 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 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, 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 5 DE JULIOL DE 
2018. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de 
data 5 de juliol de 2018, la qual ha estat tramesa juntament amb la convocatòria 
i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
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Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta, un cop esmenada, amb el 
següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Francesc Virgili 
Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 
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. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE 

L’AJUNTAMENT A LA TAULA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL DEL 
CENTRE PENITENCIARI DE MAS ENRIC I AL GOVERN TERRITORIAL 
DE SALUT. 

  
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 27 de juliol de 2015, es varen 
nomenar els representants als òrgans col·legiats on l’ajuntament hi té 
representació, designant-se, entre d’altres, la regidora  Teresa Maria Canela i 
Armengol com a representant al Govern Territorial de Salut.  
 
Així mateix, mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 9 de febrer de 2017 es 
va designar com a representant de la Corporació a la Taula de Participació 
Social de segon nivell del Centre Penitenciari de Mas d’Enric, la regidora Teresa 
Maria Canela i Armengol. 
 
El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 7 de juny de 2018 va prendre 
coneixement de la renuncia voluntària de la Sra. Teresa M Canela com a 
regidora de la corporació, motiu pel qual escau designar la persona que 
exerceixi la representació de l’ajuntament a la Taula de Participació Social de 
segon nivell del Centre Penitenciari de Mas d’Enric i al Govern Territorial de 
Salut. 
 
Mitjançant Decret de l’alcaldia número 2018/290, de 6 de juliol, relatiu a 
l’organització política i administrativa de la corporació es varen assignar les 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

3 
1.2.1.2 2018.007(505) 

àrees de Salut, Benestar i Família a la regidora, Sra. M Goretti Gatell i Anglès, 
considerant escaient i lògic amb les anteriors designacions, nomenar aquesta 
regidora per exercir aquestes funcions representatives dels interessos 
municipals en l’àmbit supralocal.  
 
D’acord amb l’article 38 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, correspon al Ple de l’ajuntament la facultat de nomenar els 
representants de la corporació als òrgans col·legiats que correspongui. 
 
Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següents acords: 
 
Primer. Designar com a representant de la Corporació a la Taula de 

Participació Social de segon nivell del Centre Penitenciari de Mas 
d’Enric i al Govern Territorial de Salut, la regidora Sra. M Goretti Gatell 
i Anglès. 

 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord als interessats en legal forma. L’eficàcia 

del nomenament restarà condicionada a l’acceptació per part de la 
regidora, tot advertint-la que s’entén acceptada tàcitament la 
competència si no es manifesta expressament res en contra en el 
termini de tres dies hàbils des de la seva notificació o es fa ús de les 
facultats abans del referit termini.” 

 
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, Francesc Virgili 
Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 
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 proposta s’aprova per unanimitat. 

 
3. PROPOSTA D’ADEQUACIÓ DEL RÈGIM RETRIBUTIU I DE 

DEDICACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 
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Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Mitjançant acords del Ple de l’ajuntament de dates 8 de juny de 2017, 27 

d’octubre i 9 de desembre de 2016 i 27 de juliol de 2015, es va establir el règim 

de dedicacions i retribucions dels càrrecs electes de la Corporació vigent fins a 

la data. 

 

Escau, degut a la reestructuració de funcions i responsabilitats de l’equip de 

govern arran de la renuncia feta per la regidora Sra. Teresa M Canela i 

Armengol i el nomenament del seu substitut, Sr. Francesc Virgili i Güell, 

assignar al regim de dedicació parcial al regidor Sr. Virgili, amb alta a la 

Seguretat Social i amb la retribució bruta anual que es resumeix tot seguit, 

coincidint amb el topall anual màxim establert per aquest ple i en respecte a la 

igualtat de condicions per a l’exercici del càrrec: 

 

Regidor Dedicació Percentatge Retribució 

bruta/anual 

Francesc Virgili i Güell Parcial 25% 8.160,00 € 

 
De conformitat amb els articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases de règim local, i 166 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, i d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen 
dret a percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, en el qual cas seran 
donats d’alta a la Seguretat Social. 
 
Per altra banda, en aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL 
s'haurà de donar publicitat de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i 
al tauler d'anuncis de la corporació. 
 
Primer.  Adequar el règim de retribucions d’aquesta corporació incloent 

l’exercici del càrrec amb dedicació parcial, amb alta a la Seguretat 
Social i amb la retribució bruta anual del regidor Francesc Virgili i 
Güell tal i com es recull tot seguit: 
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Regidor Dedicació Percentatge Retribució 

bruta/anual 

Francesc Virgili i Güell Parcial 25% 8.160,00 € 

 
Segon.  Mantenir vigent la resta del règim retributiu i d’indemnitzacions en les 

percepcions per l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats a 
favor dels membres de la corporació, de conformitat amb els acords 
del Ple de l’ajuntament de dates 8 de juny de 2017, 27 d’octubre i 9 
de desembre de 2016 i 27 de juliol de 2015. 

 

Tercer.  Notificar aquest acord al regidor interessat. 
 
Quart. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 

d'anuncis de la corporació.” 
 
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, Francesc Virgili 
Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 
Carles Guillén i Montserrat i M Goretti Gatell i Anglès. 
 
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. 
 
El Sr. Antonio López posa de manifest que el vot negatiu del seu Grup Municipal 
ho és per coherència amb les votacions anteriors. 
 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE 

L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ 
DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. 

  
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
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“L’Ordenança municipal reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius, vigent des del 9 d maig de 2016 en el seu redactat actual, no 
preveu cap epígraf tarifari destinat a rescabalar les despeses que l’ajuntament 
suporta quan afronta processos selectius de personal. Cal tenir en compte que 
els tribunals qualificadors perceben indemnitzacions d’acord Reial Decret 
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, adequades 
a la categoria respectiva de les places i llocs de treball a proveir i que, en quant 
a composició mínima, estan constituïts per tres persones, més els assessors 
especialistes que es puguin requerir, com ara un tècnic del Consorci per a la 
Normalització Lingüística per acreditar un coneixement de la llengua catalana 
al nivell requerit o un tècnic psicòleg per realitzar una avaluació psicotècnica a 
les persones aspirants, o qualsevulla prova o avaluació que es determini en les 
bases de la convocatòria per a la provisió. 
 
Una altra despesa que suporta íntegrament l’ajuntament és el cost de la publicació 
dels edictes preceptius en quant a la convocatòria del procés selectiu i de la seva 
resolució, amb el nomenament de les persones que han assolit l’objectiu, a més 
dels recursos invertits per a la tramitació de l’expedient pròpiament dit i l’ús 
d’instal·lacions i preparació de locals i instal·lacions municipals, entre d’altres. 
 
Conseqüentment es pretén aprovar la modificació de l’ordenança fiscal vigent 
número 1, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, 
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. 
 
Així tenim que les tarifes vigents són les que es recullen tot seguit, en 
concordança amb l’article 7 de l’ordenança que es pretén modificar:  
 
Article 7è. Tarifa 
 
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura en els epígrafs següents: 
 
Epígraf primer. Censos de població d’habitants  
1. Declaracions jurades, autoritzacions paternes i compareixences 2,00€ 
2. Altes, baixes i alteracions en el padró d’habitants 2,00€ 
3. Certificats i volants d’empadronament del cens de població:  

Vigent 3,00€ 
De censos anteriors 3,00€ 

4. Volants de fe de vida 3,50€ 
5. Certificats de conducta 3,50€ 
6. Certificats i volants de convivència i residència 3,00€ 
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7. Certificats de pensions 3,50€ 
Epígraf segon. Certificats i compulses  
1. Certificació de documents o acords municipals 4,50€ 
2. Certificació de nomenclàtor i/o numeració 3,50€ 
3. Bastanteig de cada poder que hagi de produir efecte a les oficines 
municipals 

3,50€ 

4. Certificacions sobre senyals o situacions de trànsit:   
a) Senyalitzacions horitzontals i vertical (amb plànol) 3,50€ 
b) Situacions i característiques automàtiques de la cruïlla,  amb 
distància o direccions i girs de circulació (amb plànol) 

3,50€ 

5. Altres certificacions 3,50€ 
6. Per compulsa de documents:  

Fins a 5 fulls 2,00€/pàgina 
Més de 5 fulls fins a 10 fulls 7,00€ 
Més de 10 fulls fins a 20 fulls 13,50€ 
Més de 20 fulls fins a 30 fulls 26,50€ 
Més de 30 fulls 40,50€ 

 
Epígraf tercer. Documents expedits o estesos per les oficines 
Municipals. 

 

1. Per expedició de certificacions i informes de traspassos, 
d’obertura o similar de locals, per cada un 

6,00€ 

2.  Pel visat de documents en general, que no estan expressament 
tarifats, per cada un 

3,50€ 

3.   Per cada fotocòpia:  
A4 b/n 0,15€ 
A3 b/n 0,30€ 
A4 color 0,30€ 
A3 color 0,60€ 

4.   Per cada impressió (a la biblioteca):  
A4 b/n 0,10€ 
A3 b/n 0,25€ 
A4 color 2,20€ 
A3 color 0,60€ 

5. Per tramesa de fax 1,10€ 
6. Per duplicat de títols de nínxols 6,50€ 
7. Per cada document per xerocòpia autoritzat per certificació 2,00€ 

 
Epígraf quart. Documents relatius a serveis d’urbanisme.  
1.  Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis 200,00€ 
2. Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics 
sol·licitada a instància de part 

35,00€ 

3. Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de 
terreny o consulta per a edificació a instància de part 

30,00€ 
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4. Obtenció de cèdula urbanística   40,00€ 
5. Actes de recepció d’obres 40,00€ 
6. Certificats de secretaria inscrivibles directament al RP (Projectes 
de reparcel·lació) 

350,00€ 

 
Epígraf cinquè. Altres expedients o documents.  
Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament tarifat 3,50€ 

 

S’ha elaborat una proposta de modificació d’aquesta ordenança fiscal amb el 
següent contingut i abast:  
 
Es manté íntegrament el redactat de l’article i els epígrafs primer a quart. 
 
L’epígraf cinquè vigent es numera com a sisè, amb el mateix contingut, i 
s’introdueix un nou epígraf, numeral ordinal cinquè, amb el següent contingut: 
 

Epígraf cinquè. Drets d’examen.  

1. A proveir funcionaris de carrera o personal laboral fix.  

Grup A. Subgrups A1 i A2 (titulació superior o diplomats) 25 € 

Grup C. Subgrups C1 i C2 (Batxillerat, ESO o tècnic especialista) 20 € 

Grup AP. 15 € 

2. A proveir funcionaris interins, personal laboral temporal o borsa de 
treball. 

 

Grup A. Subgrups A1 i A2 (titulació superior o diplomats) 20 € 

Grup C. Subgrups C1 i C2 (Batxillerat, ESO o tècnic especialista) 15 € 

Grup AP. 10 € 

 

Epígraf sisè. Altres expedients o documents.  

Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament 
tarifat 

3,50€ 

 
No podria ser d’altra manera si, establint aquestes noves tarifes tributaries no 
s’establís una bonificació per atendre aquelles situacions de major vulnerabilitat, 
com són els aturats o els discapacitats. Així, es proposa que l’actual article 8, 
relatiu a les bonificacions de la quota, i que diu textualment: “No es concedirà cap 
bonificació dels imports de les quotes tributàries que s’assenyalen en la tarifa 
d’aquesta taxa” passi a tenir el següent redactat: 
 

“Article 8è. Bonificacions de la quota 
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No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que 
s’assenyalen en la tarifa d’aquesta taxa, llevat de les següents: 
 
Estaran exempts de la taxa per drets d’examen les persones aspirants que 
compleixin algun dels requisits següents: 
 

- Persones desocupades que no percebin cap prestació econòmica. 
Situació que s’acreditarà mitjançant certificació emesa pel SOC o entitat 
equivalent. 

- Persones desocupades que romanguin en aquesta situació per un termini 
superior a sis mesos. Situació que s’acreditarà mitjançant certificació 
emesa pel SOC o entitat equivalent. 

- Persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, 
acreditat mitjançant certificació expedida per la institució que en faci el 
reconeixement.” 

 
Per tot això, examinats tant l’estudi econòmic i financer com l’informe del 
procediment per a la seva aprovació, redactats a l’efecte pel secretari-interventor 
de l’ajuntament, que consten a l’expedient i es donen per reproduïts. 
 
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 

número 1, reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius en els seus article 7 i 8, que quedaran redactats de la 
següent manera: 

 
Article 7è. Tarifa 
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Es manté íntegrament el redactat de l’article i els epígrafs primer a quart. 
 
L’epígraf cinquè vigent es numera com a sisè, amb el mateix contingut, i 
s’introdueix un nou epígraf, numeral ordinal cinquè, amb el següent contingut: 
 

Epígraf cinquè. Drets d’examen.  

1. A proveir funcionaris de carrera o personal laboral fix.  

Grup A. Subgrups A1 i A2 (titulació superior o diplomats) 25 € 

Grup C. Subgrups C1 i C2 (Batxillerat, ESO o tècnic especialista) 20 € 

Grup AP. 15 € 

2. A proveir funcionaris interins, personal laboral temporal o borsa de 
treball. 

 

Grup A. Subgrups A1 i A2 (titulació superior o diplomats) 20 € 

Grup C. Subgrups C1 i C2 (Batxillerat, ESO o tècnic especialista) 15 € 

Grup AP. 10 € 

 

Epígraf sisè. Altres expedients o documents.  

Per qualsevol altre expedient o document que no està expressament 
tarifat 

3,50€ 

 
Article 8è. Bonificacions de la quota 
No es concedirà cap bonificació dels imports de les quotes tributàries que 
s’assenyalen en la tarifa d’aquesta taxa, llevat de les següents: 
 
Estaran exempts de la taxa per drets d’examen les persones aspirants que 
compleixin algun dels requisits següents: 
 

- Persones desocupades que no percebin cap prestació econòmica. 
Situació que s’acreditarà mitjançant certificació emesa pel SOC o entitat 
equivalent. 

- Persones desocupades que romanguin en aquesta situació per un termini 
superior a sis mesos. Situació que s’acreditarà mitjançant certificació 
emesa pel SOC o entitat equivalent. 

- Persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, 
acreditat mitjançant certificació expedida per la institució que en faci el 
reconeixement. 

 

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 
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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, Francesc Virgili 
Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 
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 proposta s’aprova per unanimitat. 
 
El Sr. Antonio López manifesta que el seu Grup Municipal està d’acord amb la 
modificació proposada però que no troben correcta la seva redacció. 
 
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 
 
5.  DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL NÚM. 2018/283 AL 2018/346. 
 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2018/283, de data 
2 de juliol, al 2018/346, de data 6 d’agost de 2018. 
 
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats. 
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6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2018/290, DE 6 DE 
JULIOL, RELATIU A L’ESTABLIMENT DE L’ORGANITZACIÓ 
POLÍTICA I ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓ EN ÀREES, 
CONFERINT A DETERMINADES REGIDORES I REGIDORS UNA 
DELEGACIÓ GENERAL D’ATRIBUCIONS DE DIRECCIÓ I GESTIÓ 
DELS SERVEIS COMPRESOS EN L’ÀREA ASSIGNADA, EXCLOENT-
NE LES FACULTATS RESOLUTÒRIES. 

 
Es dóna compte del decret de l’alcaldia número 2018/290, de data 6 de juliol, 
que diu el següent: 
 
“Mitjançant Decrets de l’alcaldia número 2016/343, de 5 de juliol de 2016 i 
2017/307, 5 de juny de 2017 es va determinar l’estructura de l’organització 
política i administrativa de la corporació resultant de les eleccions municipals 
celebrades el dia 24 de maig de 2015 i de la moció de censura aprovada 
mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 11 de juny de 2016.  
 

Posteriorment, mitjançant Decret de l’alcaldia 2017/543, de 31 d’octubre, 
s’adequà l’estructura organitzativa com a conseqüència de la renuncia a 
l’alcaldia i nomenament de nou alcalde materialitzada mitjançant acord del Ple 
de l’ajuntament de 31 d’octubre de 2017, essent l’estructura vigent la que, de 
forma resumida, tot seguit es relaciona:  
 

1. Àrea de l’Alcaldia, Governació, Turisme, Promoció Econòmica i Participació 
ciutadana.  
Titular: Joan Morlà i Mensa. 
2. Àrea d’Hisenda, Noves tecnologies i Afers veïnals. 
Titular: Carles Guillén i Montserrat 
3. Àrea Urbanisme, Medi Ambient i Patrimoni.  
Titular: Sr. Joan Díaz i Rull, Alcalde. 
4. Àrea de Salut, Benestar i Família. 
Titular: Teresa M Canela i Armengol. 
5. Àrea d’Ensenyament i Esports. 
Titular: M Goretti Gatell i Anglès 
6. Àrea de Festes i Joventut. 
Titular: Ilé Gomis i Quintero 
7. Àrea de Cultura i Personal. 
Titular: Marcelo Javier Tarantino Mingo 
  

En la sessió del Ple de l’ajuntament de data 7 de juny de 2018 es va donar 
compte de la renúncia de la regidora, Sra. Teresa M Canela i Armengol, iniciant-
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se el procediment per a la seva substitució, fent-se efectiva mitjançant la presa 
de possessió del nou regidor de la Corporació, Sr. Francesc Virgili i Güell, 
davant del Ple de l’ajuntament en sessió de data 5 de juliol de 2018. 
 

En ús de les facultats que em confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança 
amb l’article 53.3 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, pertoca 
adoptar els acords pertinents relatius a l’organització política i administrativa de 
la Corporació. 
 

En conseqüència, resolc: 
 

Primer.- Modificar l’estructura de l’organització política i administrativa de la 
corporació en les àrees que després es relacionen, conferint a les 
regidores i regidors que després es diran una delegació general 
d’atribucions de direcció i gestió dels serveis compresos en l’àrea 
assignada, excloent-ne les facultats resolutòries: 
 

4. Àrea d’Ensenyament, Esports Salut, Benestar i Família. 
Titular: M Goretti Gatell i Anglès 
 

4.1 Ensenyament  
Edificis escolars. 
Vigilància escolarització obligatòria.  
Relacions amb Institut Escola l’Agulla. 
Relacions amb la Llar d’infants. 
Transport escolar. 
Subvencions i ajuts. 
Ensenyaments no reglats:  escola de música i ensenyament d’adults 
( català, angles, informàtica, etc.) 
4.2 Esports 
Instal·lacions esportives. 
Relacions amb les entitats esportives. 
Subvencions i beques esportives. 
4.3 Salut 
4.4 Benestar i Família 
Assistència  sociosanitària.  
Gestió ajuts a les famílies.  
Gent Gran. 
Serveis Socials. 
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5. Àrea d’Espai públic i serveis, Civisme i Cooperació. 
Titular: Francesc Virgili Güell. 
5.1 Espai públic i serveis 
Manteniments de via pública 
Vialitat 
Ocupació de la via pública 
Logística municipal (flota vehicles, magatzem, locals...) 
Enllumenat públic  
Xarxes de clavegueram  
Xarxes de telecomunicacions  
Altres xarxes de distribució de serveis 
Parcs i jardins 
Seguiment de serveis essencials municipals, concessions 
5.2 Civisme 
Respecte a l’espai públic  
Respecte entre les persones. 
Vetllar per la garantia dels deures i dels drets de tothom. 
5.3 Cooperació  
Solidaritat i Cooperació 
Ajuts humanitaris 
Acollida i persones refugiades  
Agermanaments  
Foment i suport a l'associacionisme 

 

Segon.- Ratificar l’estructura de l’organització política i administrativa de la 
corporació de les àrees que seguidament es detallen, respecte de les 
quals s’ha variat el numeral que les ordena: 

 

1. Àrea de l’Alcaldia, Governació, Turisme, Promoció econòmica 
i Participació ciutadana.  
Titular: Joan Morlà i Mensa. 
 

1.1 Alcaldia 
1.2 Governació  
Seguretat ciutadana i vigilància. 
Protecció Civil. 
Prevenció d’incendis. 
1.3 Turisme 
Promoció turística. 
Consorci Turístic del Baix Gaià. 
1.4 Promoció econòmica i Desenvolupament 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

15 
1.2.1.2 2018.007(505) 

1.5 Participació ciutadana 
 

2. Àrea d’Hisenda, Noves tecnologies i Afers veïnals. 
Titular: Carles Guillén i Montserrat 
 
2.1 Hisenda 
Pressupostos.  
Ordenances Fiscals. 
Recaptació. 
Cadastre-IBI. 
Relacions amb Base. 
2.2 Noves tecnologies  
Implantació Llei transparència 
Implantació procés administratiu electrònic 
Recursos i plataformes 2.0 
Internet, telefonia i Telecomunicacions 
2.3 Afers veïnals 
Relacions amb les entitats urbanístiques col·laboradores 
Relacions amb les comunitats de propietaris  
2.4 Relacions Institucionals 
 

3. Àrea Urbanisme, Medi ambient i Patrimoni.  
Titular: Sr. Joan Díaz i Rull, 
 

3.1 Urbanisme 
Planejament i gestió urbanística. 
Obres municipals. 
3.2 Medi ambient 
Protecció del medi ambient. 
Gestió de residus. 
Recollida selectiva. 
Deixalleria. 
Camins. 
Neteja viària. 
3.3 Patrimoni 
Patrimoni històric, cultural i monumental. 
 

6. Àrea de Festes i Joventut. 
Titular: Ilé Gomis i Quintero 
 

6.1 Festes 
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Festes i celebracions. 
Tradicions i celebracions populars: Tres Tombs, Nadal, Fira 
d’artesans, carnaval, etc. 
6.2 Joventut 
Dinamització juvenil. 
Relacions amb entitats juvenils. 
Subvencions entitats juvenils. 
Punt Jove.  
 

7. Àrea de Cultura i Personal. 
Titular: Marcelo Javier Tarantino Mingo 
 

7.1 Cultura  
Programació cultural de l’ajuntament ( Centre Cultural, Castell, Torre            
d’en Guiu, etc.). 
Premis, beques culturals. 
Biblioteca. 
7.2 Personal 
Organització administrativa. 
Població, censos i estadística. 
 

Tercer.-  Les atribucions delegades s’hauran d’exercir d’acord amb el que 
preveu el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, mitjançant el 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals i en els termes i dins dels límits d’aquesta 
delegació, no essent susceptibles de ser delegades pels seus titulars 
en un altre òrgan o regidor. 

 

Quart.-  En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels 
Regidors i Regidores delegats, assumirà directament i 
automàticament les seves competències aquesta alcaldia, com a 
titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes 
exercitada la potestat d’advocació. 

 

Cinquè.-  Donar publicitat a aquestes delegacions a través del Tauler d’anuncis 
municipal i del Butlletí Oficial de la Província. 

 

Sisè.-  Notificar aquesta resolució als Regidors i Regidores interessats, 
advertint-los que s’entén acceptada tàcitament la competència, si no 
es manifesta expressament res en contra en el termini de tres dies 
hàbils des de la seva notificació o es fa ús de la delegació. 
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Setè.-  Donar compte d’aquest decret en el proper ple que tingui lloc. 
 

El Catllar, 6 de juliol de 2018” 
 
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats. 
 
7. INFORME DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
1) La mort del qui fou regidor d’aquest ajuntament durant els anys 2003 a 2007, 
Sr. Pau Romeu i Ventura. Els membre dels Ple de l’Ajuntament volen deixar 
constància del seu condol als membres de la família. Descansi en pau. 
 
2) A nivell de les convocatòries d’ajuts que promou la Generalitat de Catalunya, 
informar que en el marc de la convocatòria d’ajuts integrants del programa de 
mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d’inundació del districte 
de conca fluvial de Catalunya (PHM), programa de manteniment i conservació 
de lleres 2018-2019, gestionats i promoguts per l’Agència Catalana de l’Aigua, 
ens ha estat atorgat un ajut per import d’11.262,99 €, corresponent al 80% del 
cost finançable per actuar a la llera del riu Gaià, al tram del comellar de la 
Cativera i al de la via del tren d’alta velocitat, d’acord amb la memòria valorada 
aprovada al seu dia. El 20% restant el finançarà l’ajuntament. El programa 
requereix de la signatura d’un conveni amb l’ACA per concretar l’execució dels 
treballs. 
 
Com havíem dit en la sessió del Ple del passat 5 de juliol, la Generalitat havia 
autoritzat el programa de col·laboració social promogut per l’ajuntament per a 
la disposició de dues persones per a l’execució del projecte “FOMENT DE 
L'OCUPACIÓ I REINSERCIÓ LABORAL: NETEJA I ORNAT D'ESPAIS 
PÚBLICS. TREBALLS BÀSICS.” Així doncs, el dimarts dia 17 de juliol  
s’iniciaren els treballs del programa essent les persones inscrites i 
seleccionades les dues úniques que complien les condicions i que varen 
manifestar interès en participar. Aquestes persones són la Sra. C L A, veïna del 
municipi, i el Sr. J G M, veí de la Secuita.   
 
3) A nivell de les convocatòries d’ajuts que promou la Diputació de Tarragona 
informar que ens ha estat atorgat un ajut per import de 5.000 € en el marc del 
programa per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis 
singulars i patrimonials i de valor cultural per finançar els costos de les obres 
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de la coberta de l’edifici de l’antic magatzem. També se’ns ha concedit un ajut 
per import de 4.716,39 € per a programes i activitats culturals realitzats durant 
el present exercici. 
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de data 27 de juliol de 
2018 ens ha estat concedit un ajut per import de 1.305,69 € dels 3.052,20 € 
corresponents a la inversió a realitzar en el marc de la convocatòria per a la millora 
de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat 
municipal. 
 
També ens ha estat atorgat un ajut per import d’11.636,40 € per a la prevenció 
local d’incendis forestals, a la convocatòria del qual havíem concorregut amb un 
projecte de 27.319,02 €. 
 
En el marc de la convocatòria de subvencions per a la seguretat a zones de bany 
(piscines) se’ns ha concedit una subvenció per import de 6.340,80 €, partint d’un 
cost estimat del servei de 8.624,88 €. 
 
També en el marc de la convocatòria per a la gestió d’espècies plaga i espècies 
invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics 
abandonats per finançar els tractaments preventius contra mosca negra i mosquit 
tigre, gestió de la retirada d’animals domèstics abandonats i peridomèstics, se’ns 
han atorgat els ajuts següents: per import de 1.479,07 € per al control de les 
plagues de mosca negra i mosquit tigre i una altre per import de 5.446,40 € per a 
la recollida d’animals domèstics abandonats i reducció proliferació i control 
població escarabats als claveguerams de diverses urbanitzacions. 
 
També informar que els treballs d’execució de les franges perimetrals contra 
incendis forestals a les urbanitzacions La Cativera, Mas de Cosme i Mas de 
Gerembí, adjudicats mitjançant acord de la Junta de Govern de 17 de maig de 
2018 a Jordi Bové i Fraga (BOGA) per un import total de 13.915 €, ja han 
finalitzat. Ara es procedirà a justificar la despesa realitzada davant la Diputació 
de Tarragona per al cobrament de l’ajut atorgat al seu dia. 
 
4) En el marc dels assumptes relatius al planejament i gestió urbanística, dir 
que a la sessió de la Junta de govern de 19 de juliol de 2018 es va aprovar  la 
constitució de la Junta de Compensació provisional de la Quadra, Sector 15 de 
POUM, formalitzada en escriptura pública atorgada davant el notari de 
Tarragona, Sr. Manuel Carlos Estrada del Castillo en data 12 de desembre de 
2017, amb el número 1546 del seu protocol. 
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4) En relació amb l’àrea de recursos humans, informar que al procés de selecció 
mitjançant concurs oposició, torn de promoció interna, de quatre places 
d’administratiu de personal laboral de l’ajuntament s’han presentat quatre 
sol·licitud per prendre-hi part, corresponents als treballadors municipals E P O, 
A R R, S R N i N G S. Contràriament al que es preveia, les proves selectives 
podran tenir lloc a finals del corrent mes d’agost, inclosa la de coneixement de 
la llengua catalana. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local del passat 27 de juliol es va aprovar la  
convocatòria i les bases específiques del procés selectiu, mitjançant concurs, 
per a la constitució d’una borsa de treball de professors de música de diferents 
especialitats per cobrir diferents eventualitats o necessitats puntuals. 
 
En data 3 d’agost de 2018 la treballadora municipal M M S M ha presentat escrit 
sol·licitant la baixa voluntària del lloc de treball. Ens ha informat que ha obtingut 
un lloc de treball d’auxiliar administrativa a la Diputació de Tarragona. Li 
desitgem molta sort en aquesta nova etapa laboral. 
 
5) Com hom coneix, el passat 20 de juliol es va realitzar el trasllat de la M H 
Sra. Carme Forcadell, ex presidenta del Parlament de Catalunya, al Centre 
Penitenciari de Mas Enric. Des de llavores ençà, la Direcció General 
d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior ve informant de les 
concentracions que autoritza en suport als presos polítics. 
 
6) Durant aquests dies està previst que s’iniciï la prestació per al 
subministrament i instal·lació de nous bàculs i lluminàries als sectors de Mas 
de Cargol I Coll de Tapioles, adjudicada al seu dia a l’empresa ETRA BONAL, 
SA i del sector de Pinalbert, adjudicat a BOSIR, SA. 
 
En quant als treballs al sector de Coll de Tapioles, informar que s’ha produït el 
tancament sobtat de l’empresa Carandini, fabricant de les lluminàries a 
instal·lar, i han bloquejat l’estoc existent, fent inviable l’obra. L’enginyer director 
de l’obra ha emès informe al respecte proposant el canvi de la lluminària 
prevista, model “Junior” per la “Icon”, de la marca Salvi, idèntica a la que s’ha 
instal·lat recentment al Mèdol, donades les característiques tècniques similars 
d’ambdues. Aquest canvi suposarà un estalvi envers allò adjudicat que es 
materialitzarà amb la corresponent acta de preus contradictoris. 
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7) Informar que en breu es procedirà a reparar la bomba de la calefacció de la 
Llar d’Infants, doncs la concessionària ha advertit del seu mal funcionament i 
escau fer-ho ara degut a les vacances del centre, de cara a tenir la instal·lació 
a punt per al proper període d’activitat. Els treballs han estat adjudicats al 
professional Josep M Parera Estil·les (INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS J 
M PARERA) per import total de 1.496,20 €. 
 
També durant aquests dies i arran de detectar la presencia d’aigua sota el 
paviment de linòleum en una estança de la Llar d’Infants que ha deteriorat el 
ferm en aquest punt i que avença per una paret pròxima, per recomanació de 
l’arquitecte de l’ajuntament, es retirarà un petit tram del sòcol de fusta, una peça 
de linòleum i es faran els treballs de paleteria i fontaneria necessaris. 
 
8) Mitjançant acord de la Junta de govern local del passat 5 de juliol es varen 
adjudicar els treballs d’arranjament de gairebé una cinquantena de punts de 
llum de la urbanització Esplai Tarragoní que portaven molt de temps apagats 
per manca de peces de recanvi. Una vegada localitzat un proveïdor, els treballs 
els realitzarà l’empresa ENERFIC Optimització Energètica, SL per import de 
4.993,67 € IVA inclòs. Els treballs ja han conclòs i hem restablert el servei. 
 
9) S’ha procedit a canviar un tram de la canonada de l’aigua de les escoles 
velles, degut al seu mal estat. 
 
8. PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. alcalde procedeix a comentar els precs i a donar resposta a les preguntes 
formulades en el Ple anterior. 
 
Prec 
 
Sr. Alcalde fa algun ple es va comprometre amb el nostre grup en facilitar-nos 
les respostes a les nostres preguntes pocs dies després de la seva celebració, 
i no contestar-les en el ple. Una vegada més vostè no ha complert amb la seva 
paraula. Li tornem a sol·licitar que compleixi amb el que va prometre. 
 
Aclariment:  
 
El Sr. alcalde informa que s’ha procurat lliurar el document amb les respostes  
abans de cada ple i que, llevat d’aquesta darrera sessió de juliol, a la resta 
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s’havia anticipat la documentació. Procurarem anticipar encara més aquesta 
tramesa. 
 
Prec 
 
Des de fa diversos plens, al menys 4, hem vingut denunciant les branques 
seques que hi na en els pins de la urbanització Coll de Tapioles, que estan 
apunto de caure i podem produir una desgracia, sol·licitem una vegada més, i 
ja en van quatre, que es tallin aquestes branques. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde informa que s’han retirat les branques que podien suposar un 
major perill.  
 
Prec 
 
Les escales que donen accés a l’escola d’anglès des de la zona verda de la 
urbanització Parc de Llevant es troben en un estat lamentable, amb perill de 
caigudes per a les persones que les utilitzen, sol·licitem la seva reparació 
immediata, abans que passi alguna desgracia. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde explica que s’ha informat a l’arquitecte de l’ajuntament perquè 
revisi el lloc i recomani els treballs a fer abans de la intervenció del paleta. No 
obstant, seria l’entitat de conservació la que tindria l’obligació de realitzar 
aquesta actuació. 
 
Pregunta 
 
Por què s’ha presentat fora de termini la documentació requerida por la 
Diputació per a la realització de la relació  dels llocs de treball de l’ajuntament, 
petició feta a aquest organisme i que han hagut d’arxivar por no haver-los fet 
arribar la documentació que sol·licitaven. 
 
Resposta:  
 
En primer terme advertir que estem davant una pregunta i no un prec. Fet això, 
es passa a respondre. L’ajuntament havia presentat una documentació relativa 
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a definició de llocs de treball que es demorà. Cal advertir que no hi havia un 
termini oficial per fer-ho i que fou quan un cop presentada la documentació 
addicional que Diputació va procedir a l’arxiu de l’expedient. 
 
Pregunta 
 
Quin cost ha tingut per a l’ajuntament el curs realitzat per el vigilant municipal 
en el ISPC, i por què no l’han realitzat la resta de vigilants que no el tenen. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde respon que el cost del curs de vigilant municipal impartit a l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya i cursat per l’agent TIP 005 ha estat de 
1.325,74 €, els quals es desglossen en els següents conceptes: 
 
Matrícula al curs:  600,00 € 
Allotjament (ISPC)  112,69 € 
Desplaçaments:  613,05 € 
 
Pregunta 
 
Sol·licitem còpia del conveni amb TAC12 i el cost del mateix. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una còpia de l’ordre de publicitat 
signada amb TAC 12, en tant que document contractual i en el qual consta 
l’import de a col·laboració. 
 
Pregunta 
 
Sol·licitem còpia del conveni amb PIMEC. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una còpia del text del conveni de 
col·laboració entre PIMEC COMERÇ i l’ajuntament per implementar la TAULA 
DEL COMERÇ DEL BAIX GAIÀ, aprovat mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local de 14 de juny de 2018, amb l’advertiment que manca la signatura 
del mateix per quant aquesta s’ha de materialitzar en el marc d’un acte 
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protocol·lari que organitza PIMEC Comerç i del qual encara no en tenim 
notícies. 
 
Pregunta 
 
Sol·licitem el cost de la Fira Medieval, per tots els conceptes abonats per 
l’ajuntament. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde passa a fer el resum de les despeses inherents a l’organització 
de la fira medieval, el total de les quals importa la quantitat de 9.961,26, segons 
el detall següent: 
 
Uniart (Organització):  7.550,40 € 
Histrionis (Teatre):  1.000,00 € 
Tamediaxa (Publicitat):        847,00 €   
Godó Estratègies (Publicitat):    346,06 € 
DasoWC (lloguer 2 sanitaris)     217,80 € 
 
Pregunta 
 
Sol·licitem el cost de la Revetlla de Sant Joan, palcos venuts, menús servits, i 
la recaptació dels diferents conceptes de manera desglossada. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde passa a donar el detall de les despeses i ingressos relacionats 
amb l’activitat i comptabilitzats a data d’avui: 
 

Despeses: 
4&Burgesia: Catering revetlla: 2.436,01 

 SH Jofre: Taules Revetlla: 175,45 
 Nou Forn: Coques Sant Joan: 720,23 
 Merca Xina: Safates per coques: 18,75 € 
 Bazar Modern: Guirnaldes: 26,25 € 
 Electrogrup: Generador llum: 384,78 € 
 Syg: Lampades: 31,15 € 
 Colla de diables: Actuació infantil: 750,00 € 
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  TOTAL 4.542,62 € 
    
 Ingressos: 
 Venda tiquets sopar Sant Joan: 2.865,00 € 
 Reserva taules de Sant Joan: 150,00 € 
 Venda de Coca i cava:  31,00 € 

   TOTAL                     3.046,00 € 
 
Pregunta 
 
Sol·licitem un document on es faci constar amb quines empreses de telefonia i 
telecomunicacions treballem i que tenim contractat amb cadascuna d’elles. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’un informe de l’enginyer informàtic de 
l’ajuntament en el qual es detallen aquests serveis. 
 
Pregunta 
 
Hem rebut queixes de diversos pares de la llar d’infants municipal de que estan 
preocupats per el voladís de l’entrada, que segons sembla esta en mal estat, 
sol·licitem un informe de l’arquitecte municipal de tota l’estructura de l’edifici. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López de l’informe emès al respecte per 
l’arquitecte municipal en data 3 d’agost de 2018.  
 
Pregunta 
 
El passat mes de juny es va registrar una carta d’uns advocats sol·licitant que 
aquest ajuntament sortís de l’AMI, així com que no es pagues cap rebut a 
aquesta entitat, per entendre que això és il·legal, sense voler entrar en la 
discussió de AMI Si o No, sol·licitem al Secretari Interventor, com a garant de 
la legalitat d’aquest ajuntament un informe jurídic que ens tregui de dubtes 
sobre si es legal o no. 
 
Resposta:  
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El Sr. alcalde comenta que es farà lliurament de l’informe que emeti el secretari  
i de la resposta que s’enviï als promotors de l’escrit. 
 
Pregunta 
 
Sol·licitem còpia del projecte de Restauració ecològica i funcional del tram 
fluvial del riu Gaia a l’entorn de la Resclosa de la Fabrica, promogut por 
l’Associació Mediambiental la Sínia. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’un duplicat del projecte de 
“Restauració ecològica i funcional del tram fluvial del riu Gaià a l’entorn de la 
Resclosa de la Fàbrica” promogut per l’Associació Mediambiental la Sínia. 
 
Pregunta 
 
S’ha tingut en compte la normativa respecte de l’amplada de la vorera al costat 
de la carretera d’entrada al poble?, ja que, segons les mides preses pel nostre 
grup, entre el lloc reservat pels fanals i la voravia hi ha menys de 90 centímetres. 
Ample que considerem insuficient pel pas d’una cadira de rodes. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López de l’informe emès al respecte per 
l’arquitecte de l’ajuntament. 
 
Pregunta 
 
El passat dia 30 de juny l’ajuntament fa ver una recepció institucional al Club 
Esportiu El Catllar, el dia 3 de juliol l’ajuntament va inaugurar una exposició de 
pintura del col·lectiu de l’associació de paràlisi  cerebral, demà dia 6 s’inaugura 
una exposició sobre la historia del nostre municipi. Voldríem saber per què els 
regidors del principal partit de nostre municipi no hem estat convidats a cap 
d’aquests actes, tenint en compte que som el partit mas representatiu de la 
ciutadania del municipi. 
 
Resposta:  
 



 

AJUNTAMENT DEL CATLLAR 
 

 

 

26 
1.2.1.2 2018.007(505) 

El Sr. alcalde explica que estem davant de tres supòsits diferents. En el cas del 
Club de Futbol es va coordinar telefònicament l’acte amb la directiva del club i 
fou el seu president qui s’oferí a fer la invitació telefònica del grup municipal a 
l’oposició.  
 
En quant a l’exposició de la Muntanyeta, fou aquesta entitat i la comissió del 
sopar solidari les que s’encarregaren de l’organització de la inauguració i no 
consta que hi hagués invitació formal per ningú.  
 
Finalment, la inauguració de l’exposició promoguda per l’Arxiu Històric de 
Tarragona, fou organitzada per aquesta entitat i eren ells els encarregats de fer 
la corresponent invitació. No obstant, en aquest cas, admetem que s’hauria 
pogut fer un comunicat a l’oposició. 
 
Per evitar mals entesos futurs, es procurarà fer extensiva la informació dels 
actes amb més càrrega protocol·lària als membres de l’oposició. 
 
Pregunta 
 
Des de fa 8 o 9 anys l’ajuntament sempre havia participat en el LET’S CLEAN 
UP ( neteja de rius i zones humides) que organitza l’Agència de Residus de 
Catalunya. Però aquest any l’ajuntament a faltat a aquesta cita i no s’ha sumat 
a l’event. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde aclareix que l’edició del Let’s Clean Up Europe de 2018 és la 
cinquena, ni la vuitena ni la novena. I en quant a la participació de l’ajuntament, 
com ja es va dir a la mateixa sessió del Ple, aquest any, conjuntament amb 
l’entitat mediambiental La Sínia, és va decidir fer la jornada conjunta amb i a 
Vespella de Gaià, optimitzant recursos.  
 
Pregunta 
 
Amb registre d’entrada 2255 hi ha una factura de Vidres Baldrich de Valls por 
un import de 2.727,34€, per a on és aquest material?. 
 
Resposta:  
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El Sr. alcalde informa que es la factura del tancament de vidre de la recepció 
del visitant del castell, l’execució de la qual fou adjudicada a aquesta empresa 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 29 de març de 2018. 
 
Pregunta 
 
Una cop més tornem a tenir una liquidació per la presentació fora de termini 
d’una autoliquidació a Hisenda, si be la quantitat que s’ha de pagar per recàrrec 
i  interessos és petita 71,96€, no és menys cert que aquesta situació ha passat 
diverses vegades i amb massa freqüència. Per què succeeix això i qui n’és el 
responsable?. 
 
Resposta:  
 
En primer lloc deixar clar que aquest incident s’ha produït únicament una sola 
vegada. El que pot induir a pensar que s’ha produït més d’una vegada és el fet 
que s’han rebuts dos escrit provinent de l’Agència Tributària Espanyola, el 
primer com a proposta de resolució i el segon, un cop transcorregut el període 
d’al·legacions, com a resolució. 
Aquest pagament es degut a una declaració extemporània que efectuà 
l’ajuntament, concepte de retenció per IRPF, per quant s’havien rebut dues 
factures pel mateix import i concepte: construcció de la bèstia de foc “Nicaseta” 
de les quals només se’n va declarar una creient que estaven duplicades. 
Detectat aquest error es va fer la declaració de la segona, ja fora de termini, i 
aquesta pràctica porta aparellada una sanció, això si, en grau menor de 
l’establerta per a les defraudacions, atesa la voluntat e col·laborar i complir que 
demostra l’obligat tributari, en aquest cas, l’ajuntament. 
 
Pregunta 
 
Segons l’acta de la junta de govern del 24 de maig, es va adjudicar el tractament 
fitosanitari dels arbres de l’Av de Catalunya a l’empresa Lluita Integrada i 
Assessoria SL por un import de 629,20€. Voldríem saber el per que de 
l’adjudicació a aquesta empresa, si a demostrat la seva capacitat per a fer la 
feina i per que no s’han sol·licitat altres pressupostos. A dia d’avui el tractament 
efectuat no ha estat efectiu i els arbres segueixen tenint pugó, i si aquest preu 
es per tractament o pera tota la temporada d’estiu, tenint en compte que 
l’anterior empresa que ens feia el servei cobrava 110€ per tractament i a més a 
més i incloïa els til·lers de la Cooperativa i del jardí del cementiri vell, 
considerem que l preu és desorbitat. 
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Resposta:  
 
Aquesta pregunta es respongué adequadament durant la sessió del Ple en que 
fou plantejada. 
 
Pregunta 
 
Por què s’han retirat les taules de pícnic de la Torre d’en Guiu. 
 
Resposta:  
 
Aquesta pregunta es respongué adequadament durant la sessió del Ple en que 
fou plantejada. 
 
Pregunta 
 
En un ple anterior el senyor alcalde va comunicar que s’havia obert un 
expedient sancionador a l’empresa Señales Girod,  adjudicatària de l’obra de la 
vorera del Camí de Tarragona, per incompliment dels terminis d’entrega, tenint 
en compte que aquesta empresa va guanyar el concurs precisament per la 
reducció d’aquest termini, quina sanció se l’hi ha imposat. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde explica que recentment s’han sol·licitat per escrit explicacions tant 
a l’empresa adjudicatària de l’obra com a la direcció tècnica perquè un cop 
presentades les al·legacions es resolgui al respecte. Atesa la manca de prioritat 
de l’expedient, s’ha tramitat una mica més a poc a poc del que seria desitjable, 
però urgència mana.  
 
Pregunta 
 
Els veïns de la Urbanització Esplai Tarragoní s’han queixat en diverses 
ocasions de que els fanals no funcionen, en concret 70 fanals, quines mesures 
pensa adoptar l’ajuntament per a solucionar este problema que s’allarga des de 
fa varis mesos, vostè Sr. Alcalde s’imagina 70 fanals sense funcionar al centre 
del poble, alguns carrers amb tres o quatre seguides, els veïns de les 
urbanitzacions tenen els mateixos drets. 
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Resposta:  
 
El Sr. alcalde informa que mitjançant acord de la Junta de Govern de 5 de juliol 
de 2018 es varen adjudicar els treballs d’arranjament de l’enllumenat públic de 
la urbanització Esplai Tarragoní, mitjançant el procediment del contracte menor, 
al contractista Enerfic Optimització Energètica SL, per la quantitat total de 
4.993,67 €, consistents en la reparació de 47 punts de llum de la urbanització 
amb l’aportació de material nou, que no eren susceptibles de reparar mitjançant 
operacions habituals, com ara canvi de bombetes o petits components. 
 
Els treballs ja han estat finalitzats i s’ha restablert el normal funcionament de 
l’enllumenat públic. 
 
Pregunta 
 
Como és que no s’han sol·licitat varis pressupostos per a contractar a l’empresa 
que realitzarà els treballs de gestió fiscal i laboral de l’ajuntament i s’han 
adjudicat a una empresa directament. Per què aquest treball que fins ara 
realitzaven treballadors de l’ajuntament s’han externalitzat a una empresa 
privada. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde explica que s’ha emprat el procediment del contracte menor per 
raó de la quantia i durada, i en aquestes casos la normativa permet fer-ne 
l’adjudicació directa. 
 
No obstant cal recordar que aquest tràmit s’ha fet per quant la fins llavors 
prestatària del servei de gestió laboral, contractada mitjançant acord de la Junta 
de Govern Local de 22 de gener de 2015, i en situació en pròrroga tàcita, que 
contravenia l’actual règim jurídic. Alhora aquella adjudicatària no prestava el 
servei de gestió fiscal. Tots aquests elements més el fet que, amb aquesta 
adjudicació, es redueix el volum de treball de cert personal de les oficines 
municipals i es permet desenvolupar, amb el temps suficient i amb garanties el 
procediment de licitació de la gestió d’ambdues àrees per un termini de temps 
superior a un any. 
 
Pregunta 
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A l’oferta pública de l’ajuntament per al 2018 existeix un lloc de treball de 
vigilant, una de subaltern, una d’arquitecte i una d’auxiliar administratiu. En el 
document enviat als delegats sindicals aquesta darrera no hi consta,¿ por què?. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde respon que, consultats els serveis administratiu es constatà 
l’existència d’un error en el document tramès als representants dels treballadors 
respecte del document aprovat, situació que ja ha estat advertida i esmenada. 
 
Pregunta 
 
Quins serveis tenim contractats amb l’empresa Vodafone. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López de l’informe de l’enginyer informàtic de 
l’ajuntament emès a l’efecte i en el qual es detallen aquestes prestacions. 
 
Pregunta 
 
El concessionari del restaurant de la Torre d’en Guiu es poden negar a servir a 
uns veïns amb la simple excusa de que tenien una reserva prèvia de 70 
persones i no podien atendre’ls. 
 
Resposta:  
 
Aquesta pregunta es respongué adequadament durant la sessió del Ple en que 
fou plantejada. 
 
Pregunta 
 
S’ha pagat ja la factura de Repsol gas de 1892€ de la Torre d’en Guiu?. L’hi 
correspon a l’ajuntament pagar aquesta factura o a l’anterior concessionari. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde confirma que la factura ja ha estat pagada al creditor i que el 
consum de gas, com es fa amb el consum d’energia elèctrica, es liquidarà al 
concessionari segons la lectura del comptador.  
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Pregunta 
 
El Síndic de Greuges ens torna a estirar les orelles una vegada més por no 
haver-li enviat la còpia d’un expedient dins de termini legalment previst, 
sol·licitem a aquest equip de govern que es deixi de polèmiques amb els veïns 
i es posi les piles i compleixi amb les seves obligacions. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde, un cop sol·licitats els aclariments escaients, informa que es va 
demorar la resposta al Síndic per quant, prèviament s’havien de practicar unes 
notificacions en l’expedient administratiu que motivava la consulta i fins a la 
constància de la recepció d’aquelles no es podia emetre resposta. A data d’avui 
ha estat contestat el requeriment i tancat l’expedient per part de la Sindicatura 
de Greuges. 
 
Pregunta 
 
El col·legi d’anglès situat al nostre municipi s’ha queixat en diverses ocasions 
de la deixadesa dels terrenys municipals que estan al costat d’aquest col·legi, 
comportant aquest abandonament situacions d’higiene i plagues que afecten el 
desenvolupament de les activitats d’aquest col·legi, l’ajuntament obliga als 
veïns al compliment de  les ordenances municipals i creiem que ell són els 
primers que han de donar exemple. Té previst l’ajuntament la neteja periòdica 
d’aquesta zona?. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde informa que està previst que els terrenys es netegin aquest mes 
de setembre, de cara a l’inici del curs escolar i del període lectiu, establint, des 
d’aleshores un programa de manteniment d’aquesta i altres zones de titularitat 
municipal, tot assumint i instaurant un programa de manteniment periòdic atesa 
la mancança d’aquets instrument a l’ajuntament. 
 
Pregunta 
 
Seguim preguntant una vegada més com estan les gestions per a que es netegi 
el pati posterior de l’edifici del carrer Prat de la Riba, anomenat El Foment. 
 
Resposta:  
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El Sr. alcalde informa que s’ha emès el requeriment a la propietat. Estem a 
l’espera que compleixi o, contràriament, s’imposaran les multes coercitives 
escaients per assolir la neteja de l’espai o optar, en darrer terme, per l’execució 
subsidiària. 
 
Pregunta 
 
La junta de la urbanització de la Bonaigua va sol·licitar en data del 17/10/17 el 
subministrament de papereres, reductors de velocitat i bancs, posteriorment 
també van sol·licitar un tauló d’anuncis como els existents en d’altres parts del 
municipi, a dia d’avui, 9 meses desprès no han rebut resposta a la seva petició, 
ja casi a superat el temps previst pel part d’una persona, tindran que esperar al 
part d’un elefant que és de dos anys per a rebre resposta?. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde respon que s’havia passat per alt aquests elements a subministrar 
havent prioritzat les actuacions referents al sanejament del sector. En breu 
procedirem a atendre aquestes peticions, doncs el material sol·licitat el tenim 
disponible i només resta la seva instal·lació, llevat dels reductors de velocitat, 
per a la instal·lació dels quals caldria que la pròpia entitat proposés en quin punt 
en pretenen la instal·lació als efectes de valorar-ne la viabilitat tècnica i que 
comptin amb el vist i plau dels veïns més propers, doncs cal tenir present que 
aquests elements originen molèsties per soroll al pas de vehicles. 
 
Acte segui el regidor Sr. Antonio López formula les següents preguntes: 
 
La urbanització mas de Panxé porta sis mesos sense contenidors de paper i 
cartró, i a conseqüència d’això es col·lapsa el contenidor de rebuig. Té 
l’ajuntament coneixement d’això? s’ha pres alguna mesura per a solucionar-ho? 
 
Ha finalitzar la reparació dels fanals de l’Esplai Tarragoní? 
 
El Síndic de Greuges mitjançant escrits de 12 de febrer i 15 de març ha sol·licitat 
de l’ajuntament la resposta a un qüestionari en relació al portal de la 
transparència, que al no haver-li estat enviat a fet que no en hagi inclòs en 
l’informe anual que envia al Parlament. A què es deu aquesta deixadesa? 
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El socorrista de la piscina té permís per quedar-s’hi després del seu tancament 
i a fer ús de les instal·lacions? 
 
N’està assabentat aquest ajuntament del comportament poc adequat per part 
del socorrista de la piscina envers algunes joves usuàries? 
 
Com és que no es va avisar als veïns de la Cativera de la realització dels treballs 
de neteja de les franges perimetrals, per tal que poguessin treure les seu 
vehicles del carrer i així evitar que patissin desperfectes? 
 
Es normal que aquests treballs es facin des de les 6 del matí fins a 2/4 d’onze 
del vespre, amb les conseqüents molèsties pels veïns? 
 
L’alcalde li manifesta que es va requerir l’empresa que comences més tard, hi 
ho va fer. 
 
L’empresa adjudicatària dels treballa ha subrogat l’execució dels mateixos? 
 
L’alcalde li respon que no. 
 
El Sr. López sol·licita còpia de l’avant projecte del nou centre educatiu que es 
va enviar al Departament d’Ensenyament. 
 
El Sr. López pregunta el motiu de no haver trames el reglament de cessió de 
l’ús d’un vehicle municipal a les associacions de veïns, de propietaris i Junta de 
Compensació que representen el 80% dels veïns? 
 
El Sr. López reitera la seva petició feta en plens anterior de la conveniència de 
retirar unes branques de pi situades al Coll de Tapioles per tal d’evitar la seva 
caiguda a la carretera. 
 
El Sr. López posa de manifest que Correus està prestant un servei molt deficient 
al municipi. 
 
El Sr. López pregunta quin tractament es dona a la liquidació de les plusvàlues 
arrel de la sentència del Tribunal Constitucional i la seva interpretació per part 
de diversos Tribunal superiors de Justícia. 
 
Per part del Secretari Interventor se li exposa que arrel de la sentència del 
Tribunal Constitucional, els Tribunals superior de Justícia n’havien fet 
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interpretacions contradictòries, però que una recent sentència del Tribunal 
Suprem ha establer els criteris a seguir; essencialment s’estableix el següent: 
 
- L’impost de plusvàlues és un impost constitucional. 
- La no existència d’increment de valor determina la inexistència de fet impositiu 
i per tant n’impedeix la seva liquidació. 
- La càrrega de la prova de la inexistència d’increment de valor correspon al 
subjecte passiu. 
- L’ajuntament, mitjançant els serveis tècnics, pot efectuar una valoració 
contradictòria que li permeti efectuar la liquidació. 
 
El Sr. Carlos Álvarez sol·licita se li faciliti el cost de construcció de les pistes del 
Pàdel. 
 
I, quan són tres quarts de set 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 
 

      


