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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 11 DE GENER DE 2018 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia onze de gener 
de dos-mil divuit, sota la Presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa, Alcalde-
President, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs./Sres. Regidors/es que 
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària del Ple. 
  
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE: 
Joan Morlà i Mensa 
 
REGIDORS/ES: 
Antonio López López 
Carlos Álvarez Molina 
M Montserrat Inglés Novell 
Eva Zafra Agea 
Joan Díaz i Rull 
Ilé Gomis i Quintero 
Teresa Maria Canela i Armengol 
Carles Guillén i Montserrat  
M Goretti Gatell i Anglès 
Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, proposa incloure a l’ordre del dia, per motius 
d’urgència, el següent assumpte: 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ A BASE-GESTIÓ 
D’INGRESSOS, DE LA RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU D E LA TAXA 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I LA REVOCACIÓ DE LES ACTUA CIONS 
DAVANT DE L’ACA. 
  
Debatuda la urgència de la inclusió de la proposta a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde 
la sotmet a votació amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela 
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i 
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Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 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 urgència que motiva la inclusió del punt a l’ordre del dia 
s’aprova per majoria absoluta. 
 
Tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia. 
 
A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ. 
 
1.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 12 DE DESEMBR E 
2017. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de 
12 de desembre de 2017, la qual ha estat tramesa juntament amb la 
convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
 
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta, amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela 
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i 
Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Antonio López 
López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea 
 
Abstencions: cap. 
 
Vots en contra: cap 
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICAC IÓ DE 

L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTI RI 
MUNICIPAL. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
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“Recentment l’ajuntament ha adjudicat la construcció d’un columbari per la 
col·locació de 28 cineraris per ampliar l’oferta dels serveis funeraris que es 
presten. 
 
Conseqüentment es pretén aprovar la modificació de l’ordenança fiscal vigent 
núm. 7. Ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal, d’acord 
amb l’establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals per la 
inclusió dels nous serveis de concessió de columbari i el cànon de conservació 
i neteja del cementiri municipal aparellat. 
 
Així tenim que les tarifes vigents són les que es recullen tot seguit, en 
concordança amb l’article 6 de l’ordenança que es pretén modificar:  
 
- Inhumació, exhumació o qualsevol tasca que comporti l’obertura i/o 
tancament d’un nínxol. Per cada nínxol 

200,00€ 

- Conservació de nínxols 
(anual) 

Dobles 22,00€ 
Individuals 15,00€ 

- Expedició de Títols i canvi de titularitat entre familiars de segon o 
posterior grau 

25,00€ 

Canvi de titularitat entre familiars de primer grau Gratuït 
- Adquisició de nínxols nous Dobles 2.000,00€ 

1r pis 1.600,00€ 
2n pis 1.200,00€ 
3r pis 1.000,00€ 

- Adquisició de nínxols usats Dobles 1.600,00€ 
1r pis  1.200,00€ 
2n pis 900,00€ 
3r pis 800,00€ 

- Lloguer de nínxols Per 2 anys (el període) 75,00 € 
Pròrroga de lloguer, per cada període 
de 2 anys 

75,00 € 

 

S’ha elaborat una proposta de modificació d’aquesta ordenança fiscal amb la 
inclusió dels conceptes tributaris següents: 
 
Concessió de columbari (50 anys) 550,00 € 
Conservació de columbari (anual) 8,00 € 
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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 

núm. 7. reguladora de la taxa de cementiri municipal en el seu article 
6, que quedarà redactat de la següent manera: 

 

- Inhumació, exhumació o qualsevol tasca que comporti l’obertura i/o 
tancament d’un nínxol. Per cada nínxol 

200,00€ 

- Conservació de nínxols 
(anual) 

Dobles 22,00€ 
Individuals 15,00€ 

Conservació de columbari 
(anual) 

 8,00 € 

- Expedició de Títols i canvi de titularitat entre familiars de segon o 
posterior grau 

25,00€ 

Canvi de titularitat entre familiars de primer grau Gratuït 
- Adquisició de nínxols nous Dobles 2.000,00€ 

1r pis 1.600,00€ 
2n pis 1.200,00€ 
3r pis 1.000,00€ 

- Adquisició de nínxols usats Dobles 1.600,00€ 
1r pis  1.200,00€ 
2n pis 900,00€ 
3r pis 800,00€ 

- Lloguer de nínxols Per 2 anys (el període) 75,00 € 
Pròrroga de lloguer, per cada període 
de 2 anys 

75,00 € 
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Adquisició de columbari (50 anys) 550,00 € 
 

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

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

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

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

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

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela 
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i 
Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 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’APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ A BASE-GEST IÓ 

D’INGRESSOS, DE LA RECAPTACIÓ EN PERÍODE EXECUTIU D E LA 
TAXA SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I LA REVOCACIÓ DE LES 
ACTUACIONS DAVANT DE L’ACA. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en 
endavant LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la 
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competència d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis. En el mateix sentit, els articles 3.1.k) i 141 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre de 2015, de règim jurídic del sector públic, (en endavant LRJSP) 
estableix que les Administracions Públiques prestaran, en l’ àmbit propi, la 
cooperació i assistència actives que altres Administracions poguessin sol·licitar 
per l’eficaç exercici de les seves competències. 
 
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic 
que els hi correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en 
endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que, les entitats 
locals podran delegar en altres entitats locals, en quin territori, estiguin 
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i 
dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi atribueix. 
 
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix 
temps, la gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara 
a la bona marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la 
utilització dels mecanismes de delegació previstos en la legislació. 
 
L’Ajuntament del Catllar va aprovar, per acord del ple municipal del 15 de març 
de 2001, la delegació de la recaptació de diverses taxes, entre les quals estava 
inclosa la taxa de subministrament d’aigua. Aquesta delegació es van aprovar 
en la sessió plenària de la Diputació de Tarragona del 27 d’abril de 2001. Així 
mateix per acord del ple municipal del 26 de setembre de 2013 és va ratificar 
aquesta delegació i també es va ratificar per acord del Ple de la Diputació de 
Tarragona del 25 d’octubre de 2013. 
 
Aquesta delegació s’ha revocat per acord del Ple de la Diputació de Tarragona 
de 24 de febrer de 2017, amb efectes del 27 de febrer de 2017. 
 
També es considera necessari revocar la delegació de les actuacions de 
declaració i liquidació davant de l’Agència Catalana de l’aigua de les quotes 
corresponents al cànon de l’aigua, que s’havia delegat per acord del ple 
municipal del 10 d’abril de 2008 i que es va acceptar ple de la Diputació de 
Tarragona del 30 de maig del 2008. 
 
No obstant, la complexitat tècnica que comporta l’exercici de les facultats de 
recaptació executiva i, al mateix temps, la gran importància que un adequat 
exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió econòmica del 
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servei, aconsella la revisió de la revocació en el sentit de mantenir la delegació 
de la recaptació de la taxa de subministrament d’aigua en període executiu, en 
relació amb els rebuts pendents al moment de la revocació.  
 
Proposo al ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord: 
  
Primer.  Revocar la delegació de les facultats indicades a continuació, la 

titularitat de les quals pertany a aquest Ajuntament de conformitat 
amb l’establert a l’article 106.3 de la LRBRL i als articles 3.1.k) i 141 
de la LRJSP. 

 
- Revocació de la delegació de les actuacions de declaració i 

liquidació davant de l’Agència Catalana de l’aigua de les quotes 
corresponents al cànon de l’aigua. 

 
Segon.  Aprovar la delegació de les facultats de recaptació en període 

executiu de la taxa de subministrament d’aigua, la titularitat de les 
quals pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de 
Tarragona, que les podrà dur a terme a traves dels serveis o ens 
instrumentals que a tal efecte determini, segons l’abast i condicions 
que s’estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert pels 
articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, els articles 3.1.k) i 141 de la 
LRJSP i article 7 del TRLRHL. 

 
Tercer.  L’abast de la delegació es limita als ingressos de la taxa de 

subministrament d’aigua, pendents de cobrament al moment de fer-
se efectiva la revocació de la delegació, que va ser 27 de febrer de 
2017. 

 
Quart.  Facultar a la Diputació de Tarragona, en compliment de la delegació 

acordada, per a l’exercici, en relació amb els ingressos i període 
delegat, de les funcions pròpies del procediment administratiu de 
constrenyiment, que comporta les actuacions següents: 

 
a) L’expedició, si no s’ha emès prèviament, de la provisió de 

constrenyiment en relació als rebuts pendents.  
b) L’expedició de diligències d’embargament. 
c) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i 

acreditacions de pagament. 
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d) La liquidació i cobrament dels imports principals, recàrrecs, 
interessos de demora i costes. 

e) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de 
pagament. 

f) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes 
realitzats en l’exercici de les facultats delegades. 

g) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos 
indeguts. 

h) La defensa dels interessos municipals en els expedients 
concursals que continguin rebuts inclosos en l’abast de la 
delegació. 

i) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la 
recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic. 

 
Cinquè.  La vigència de la present delegació s’estableix fins al 31 de desembre 

de 2021; vençut aquest termini tots els rebuts pendents seran 
comunicats a l’Ajuntament. 

 
Sisè.  La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que 

contempla el present acord, comportarà una compensació econòmica 
que consistirà en el pagament dels imports especificats a l’article 5 de 
l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis 
encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos. 

 
Setè.  Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació 

de Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a 
la normativa interna dictada per aquesta, en virtut de les seves 
pròpies facultats d’autoorganització, per a la gestió dels serveis 
atribuïts. 

 
Vuitè.  Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que, 

per la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació 
conferida. 

 
Novè.  Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament del Catllar per a la formalització 

d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o 
desenvolupament del present acord.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat: 
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela 
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i 
Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 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. 
 
 
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORA CIÓ. 
 
7.  DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS D ES DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2017/549 AL 2017/639 . 
 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2017/640, de data 
5 de desembre de 2017, al 2018/005, de data 8 de gener de 2018. 
 
Els membres de la corporació es donen per assabentats. 
 
8. INFORME DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. alcalde informa de les següents qüestions: 
 
1) Mitjançant acord de la Presidència de la Diputació de Tarragona ens ha estat 
atorgat un ajut corresponent al 80% del cost dels interessos dels préstecs que 
té concertats l’ajuntament i que compleixen amb allò determinat a les bases 
reguladores de la convocatòria. L’import de la subvenció és de 7.959,49 €. 
 
Enllaçant amb aquest assumpte cal dir que s’ha procedit a la cancel·lació dels 
préstecs vigents en compliment de les previsions de la distribució del superàvit 
de la liquidació del pressupost municipal corresponent a l’exercici de 2016 
relatives a l’obligació d’amortització extraordinària del deute viu. 
 
2)  En quant als ajuts atorgats per l’ajuntament a entitats, informar que 
mitjançant sengles acords de la Junta de Govern es van atorgar els ajuts 
següents: 
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A la Parròquia de Sant Joan Baptista, 3.812,71 € pels treballs de pintura de les 
naus laterals i del cancell i d’altres elements interiors de la nau.  
 
A la Junta de Compensació de Parc de Llevant, per les despeses de consum 
de l’enllumenat públic de la urbanització, se li ha reintegrat l’import de 12.304,83 
€ dels primers mesos de 2017, fins que l’escomesa ha passat a nom de 
l’ajuntament. Per aquest mateix concepte, s’han atorgat 2.647,69 € a l’entitat 
gestora de la  urbanització Sant Roc. 
 
A l’associació Club Ukelele del Catllar 1.000 €. 
 
A la Fundació Castell del Catllar, una subvenció per import de 10.000 €. 
 
A la Coral Sant Nicasi un ajut per import de 3.300 €.  
 
En quant a la distribució de l’import que anualment destina EMATSA (Empresa 
Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA) en virtut del conveni signat en 
concepte de col·laboració en activitats d’interès general a l’empara d’allò previst 
a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim 
de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge pel foment de les pràctiques 
esportives i la difusió de la cultura, el repartiment acordat per la Junta de Govern 
Local ha estat el següent:  
 
Club Futbol Sala El Catllar Athlètic:     3.000 € 
Ajuntament del Catllar (Construcció 4 capgrossos):  3.000 € 
Colla de diables del Catllar:      3.000 € 
Parc de Salut-Joves:       1.750  € 
 
3) S’ha atorgat un ajut al Sr. J C O per a la pràctica de judo, en el marc de les 
bases de subvencions a particulars, institucions i associacions sense ànim de 
lucre per a l’exercici i promoció d’activitats esportives per import 676 €. 
 
4) Efectuada la valoració de l’única oferta presentada en el procediment per a 
la concessió de la gestió del servei de Bar Restaurant de la Torre d’en Guiu, 
mitjançant procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació, al no complir amb 
els requisits establerts en el plec de condicions, s’ha declarat desert el 
procediment i, conseqüentment, s’han aprovat unes noves bases augmentant 
el període del contracte de 3 anys amb dos possibles addicionals de pròrroga 
a set anys de contracte més tres de pròrroga. 
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Les bases ja s’han enviat al Butlletí Oficial de la Província per a la seva 
publicació i un cop es faci, farem la màxima difusió possible. 
 
5) En relació amb diferents qüestions inherents a l’àrea de recursos humans,   
en primer terme, informar que durant el mes de desembre dos treballadors de 
l’ajuntament han patit sengles accidents domèstics que els han posat en 
situació d’incapacitat laboral temporal. Són els Srs. XX i XX, als qui desitgem 
una ràpida recuperació. 

 
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del passat 21 de desembre es 
varen aprovar les bases per a la formació de borsa de treball per a la 
contractació de dos peons per a la brigada municipal. En breu publicarem 
l’anunci i en farem difusió. 
 
Aquesta contractació ve motivada per la baixa voluntària recentment feta 
efectiva d’un treballador de la brigada i per escometre amb garanties el major 
volum de treball arran dels serveis assumits amb diferents urbanitzacions. 
 
Per pal·liar momentàniament els efectes de les baixes i absència esmentades 
s’ha contractat amb l’empresa VOLPAL el servei de neteja i manteniment 
complementari de via pública per import 2.897,95 € durant el període d’un mes. 

 
6) Mitjançant acord de la Junta de Govern del passat 14 de desembre es va 
aprovar el plec de clàusules administratives que ha de regir la contractació  dels 
serveis d’un arquitecte per a la redacció del projecte executiu de construcció 
d’un edifici per a ser destinat a equipament públic, amb la finalitat d’ubicar-hi un 
centre d’ensenyament secundari i una escola municipal de música, per un 
import de licitació de 120.000,00 € i 25.200,00 € addicionals en concepte 
d’Impost sobre el valor afegit (IVA). 
 
7) Mitjançant acord de la Junta de Govern de data d’avui s’ha aprovat la relació 
classificada de les empreses presentades en els procediments de contractació 
tant de la construcció de la “Vorera camí de Tarragona” com de la neteja de les 
dependències municipals, amb el següent ordre:  
 
Vorera camí de Tarragona: 
 
ORDRE EMPRESES PUNTUACIÓ 

1 SEÑALES GIROD, SL 100,00 
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2 
CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 
ASSOCIATS, SL (CISA) 99,59 

3 EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO, SL 87,34 
4 COVAN OBRES PÚBLIQUES, SL 86,81 
5 TECNOLOGIA DE FIRMES, SA (TECNOFIRMES) 82,58 
6 ALTER INNOVATION, SL 72,84 
7 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA (COBRA) 70,03 
8 OBRES FEBIAL, SL 60,85 
9 MIQUEL TARRIDA, SL 60,18 

10 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARAN, SL 58,58 
11 AGROVIAL, SA 58,34 
12 ESTRUCTURAS VILOVI, SL 41,92 
13 PATRAN COSTA DORADA, SL 40,17 
14 PAVIMENTS ASFÀLTICS MÓRA D'EBRE, SA (PAMESA) 31,21 

 
El tipus de licitació era de 110.450,03 €, més IVA i l’oferta econòmica de la 
primera empresa presentada ha estat de 78.077,41 €, més IVA. 
 
Neteja de les dependències municipals: 
 
Lot 1: corresponent a la neteja de l’escola  L’Agulla  
 

1 ALLOZA GONZÁLEZ NET SLU 49,39 
2 TESCO S.A. 40,71 
3 SERVEIS ARENSIS SL 14,50 

  
El tipus de licitació era de 53.158,79 €, més IVA, i l’oferta econòmica de la 
primera empresa presentada ha estat de 51.100 €, més IVA. 
 
Lot 2: corresponent a la neteja de l’edifici de la Casa de la Vila  
 

1 ALLOZA GONZÁLEZ NET SLU  97,78 
2 TRIZOO SERVEIS INDUSTRIALS PROFESSIONALS SL 94,00 
3 TESCO S.A. 75,98 
4 SERVEIS ARENSIS SL 45,63 

 
El tipus de licitació era de 10.198,85 €, més IVA, i l’oferta econòmica de la 
primera empresa presentada ha estat de 8.800 €, més IVA. 
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Lot 3: corresponent a la neteja del consultori mèdic i serveis socials 
 

1 ALLOZA GONZÁLEZ NET SLU 73,36 
2 TESCO S.A. 67,09 
3 SERVEIS ARENSIS SL 60,00 
4 TRIZOO SERVEIS INDUSTRIALS PROFESSIONALS SL 48,00 

 
El tipus de licitació era de 9.725,12 €, més IVA, i l’oferta econòmica de la 
primera empresa presentada ha estat de 8.300 €, més IVA. 
 
8) En data 21 de desembre, la Junta de Govern Local va aprovar els plecs de 
clàusules administratives particulars reguladores del procediment obert, amb 
tramitació ordinària, per a l’adjudicació dels contractes administratius de 
subministrament per a la substitució dels enllumenats públics dels sectors de 
Coll de Tapioles, Mas de Cargol i Pinalbert i avui mateix s’ha publicat l’anunci 
de licitació. El termini per presentar ofertes és de 15 dies. 
 
9) Informar que per millorar alguns dels serveis que realitza la brigada municipal 
s’ha adquirit un remolc que pot enganxar-se a qualsevol dels vehicles de 
l’ajuntament i així transportar materials o efectuar la recollida de runes i trastos 
disposats de forma inadequada amb major facilitat pels operaris, més capacitat 
de càrrega i més rapidesa en el desplaçament que amb el camió AUSA o amb 
la furgoneta. El remolc té un cost de 3.388,00 € i s’ha adquirit a l’empresa 
Remolques Speedrem, SL.  
 
10) Com hom coneix, davant l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
denegant l’aprovació definitiva de la proposta de modificació puntual del POUM 
número 5 relativa la sector Parc de Llevant – Golf, l’ajuntament va interposar 
requeriment previ davant la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i 
posteriorment, i en defensa dels seus drets, va plantejar contenciós 
administratiu al respecte. 
 
Després de diferents entrevistes de l’aleshores alcalde, Sr. Díaz, amb  el 
Director General d’Urbanisme per aclarir els motius d’una resolució que res feia 
pensar que fos denegatòria hem aconseguit que estimin el requeriment previ 
plantejat i que s’hagin retrotret les actuacions a l’aprovació provisional essent 
necessari presentar un text refós de la proposta de modificació del POUM 
retocant alguns extrems, tot conservant part dels tràmits i feina feta. Recordar 
que l’ajuntament rebrà una més que respectable superfície en terrenys 
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d’equipaments a la zona.  Anirem informant dels progressos assolits al 
respecte. 
 
11) Finalment, arran dels darrers episodis de ventades tant el personal de 
l’ajuntament com diferents empreses de serveis i jardineria del municipi han 
estat treballant per garantir la seguretat i restablir la mobilitat compromeses per 
la caiguda d’arbres o xarxes de subministrament elèctric i telefònic. Fer esment 
i agrair la col·laboració del personal de l’ajuntament, que va adaptar la seva 
jornada laboral a les necessitats i també la predisposició de les empreses en 
aquestes comeses, minimitzant els efectes adversos en el menor temps 
possible i reduint les molèsties i riscs als veïns i transeünts. 
 
Els membres de la corporació es donen per assabentats. 
 
9. PRECS I PREGUNTES. 
 
Acte seguit el Sr. alcalde dona resposta a les preguntes que van quedar pendents 
en la sessió anterior. 
 
1) Pregunta del Sr. López respecte l’acceptació de la donació del Pou Boronat, 
el benefici que en suposa per a l’ajuntament, si es coneix la potabilitat de l’aigua 
i si l’ajuntament sap que es subministra a alguns veïns de fora del terme 
municipal i què passarà amb aquests. 
 
Resposta :  
 
El pou va ser ofert a l’ajuntament pel legal representant de la propietat fa més 
d’un any. En tot aquest temps i fins a l’acceptació de la donació, la propietat ha 
regularitzat la seva situació tributària amb l’Agència Catalana de l’Aigua i ha 
permès fer els treballs necessaris per abastar els abonats des d’altres punts. 
Així, el pou es rep de forma gratuïta i sense càrrecs. L’equipament, un cop 
escripturat a nom de l’ajuntament serà integrat a la xarxa municipal i la gestió 
en serà cedida a EMATSA en tant que membres de la Comunitat de Municipis 
de Serveis d’Aigua del Tarragonès. 
 
2) Pregunta del Sr. López de com està la qüestió de les càmeres de 
videovigilància i si les noves ja funcionen. 
 
Resposta :  
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En el passat ple de novembre vàrem aclarir, en resposta a les qüestions 
pendents de la sessió del mes d’octubre, la ubicació i posada en servei de les 
càmeres de videovigilància: restava pendent de posar en funcionament les 
ubicades al magatzem municipal i a la casa de la vila per manca de la 
senyalització escaient. A finals del passat mes de desembre es varen posar en 
funcionament, un cop feta la senyalització d’advertiment en garantia dels drets 
de les persones. 
 
3 ) Pregunta del Sr. López relativa a com està la nova borsa de treball de 
vigilants municipals. 
 
Resposta :  
 
Després de diversos retards en la publicació hem deixat passar el període de 
festes de finals d’any que fan del desembre un mes poc propici per treure una 
convocatòria d’aquestes característiques. Dins aquests primers dies de gener 
s’enviarà a publicar l’edicte i se’n farà la difusió corresponent. S’anirà informant 
de l’estat dels tràmits. 
 
4 ) Pregunta del Sr. López de en quin punt es troba la reclamació efectuada el 
seu dia pels professors de música respecte de la seva liquidació per finalització 
del període de treball. 
 
Resposta :  
 
El passat mes de desembre es va fer una proposta de càlcul de les liquidacions 
dels professors de música i, després d’una reunió amb un dels membres del 
col·lectiu realitzada amb la regidora d’ensenyament i el secretari de 
l’ajuntament, se li lliurà aquella proposat per al seu anàlisi, tot esperant, a hores 
d’ara, es manifestin al respecte. 
 
5 ) Pregunta del Sr. López de en quin estat de tràmit es troba la convocatòria 
per a la provisió del lloc de treball de guia del castell. Alhora pregunta qui 
substitueix l’actual guia en períodes de vacances. 
 
Resposta :  
 
El passat dia 27 de desembre de 2017 va finalitzar el termini per a la presentació 
d’aspirants i en total s’han presentat set persones candidates que podran  
concórrer a les proves selectives. Abans del dia 27 del corrent s’ha de publicar 
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la llista d’admesos i exclosos i s’han de convocar les proves selectives. A hores 
d’ara estem a l’espera que els organismes designin els candidats a membres 
del tribunal de valoració, ja demanats amb anterioritat. Un cop sapiguem qui 
conforma el tribunal fixarem el calendari, essent el punt de partida la realització 
de la prova de coneixements de la llengua catalana. S’anirà informant de l’estat 
dels tràmits i del resultat del procediment. 
 
Pregunta del Sr. López de  en quin estadi es troba la posada en marxa de la 
segona estació depuradora que construeix l’ACA al municipi. 
 
Resposta :  
 
Atès que l’ajuntament  està interessat en conèixer aquesta dada de forma 
fefaent, s’ha enviat escrit a l’Agència Catalana de l’Aigua perquè informi 
oficialment de les previsions al respecte. Un cop respongui farem extensiva la 
informació. 
 
Acte seguit l’alcalde convida a la resta de membres de la corporació a formular 
els precs i preguntes que tinguin per convenients i no se’n formula cap. 
 
I, quan passen vint-i-sis minuts de les sis de la tarda i no havent-hi més assumptes 
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la 
present acta. 

 
    L’Alcalde El Secretari 
      


