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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 12 D’ABRIL DE 2018 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia dotze d’abril 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 
Ilé Gomis i Quintero 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
Teresa Maria Canela i Armengol 
Carles Guillén i Montserrat  
M Goretti Gatell i Anglès 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Excusa l’assistència el regidor Sr. Joan Díaz i Rull 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a desenvolupar l’ordre del dia. 
 
A1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ. 
 
1.  PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 

CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 DE MARÇ 
DE 2018. 

 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de 
data 15 de març de 2018, la qual ha estat tramesa juntament amb la 
convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 
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El Sr. Antonio López proposa esmenar el punt novè de l’acta en el sentit 
d’excloure de la votació els regidors Srs. Ilé Gomis i Marcelo Tarantino donat 
que no van assistir a la sessió plenària. 
 
Els membre de la corporació manifesten la seva conformitat a la proposta 
d’esmena. 
 
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, Teresa Maria Canela 
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, 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 l’acta s’aprova per unanimitat. 
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI A ESTABLIR AMB 

EMATSA RELATIU A LA GESTIÓ DE RECAPTACIÓ DE LA TAXA DE 
CLAVEGUERAM. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Mitjançant acord del ple de 19 de febrer de 2015 l’ajuntament s’adherí a la 
Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès amb l’objecte de 
gestionar conjuntament les tasques i funcions comunes relatives als serveis 
municipals d’abastament d’aigua en baixa o subministrament domiciliari d’aigua 
de consum humà i de clavegueram i depuració. 
 
Alhora, es va encarregar la gestió del servei municipal d’aigües, a partir de l’1 
de gener de 2016, a l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA 
(EMATSA), la qual serà qui facturarà i cobrarà aquests serveis als usuaris.  
 
L’ajuntament havia establert la gestió recaptatòria de la taxa de clavegueram 
conjuntament amb la facturació del servei municipal d’aigua, ates que la base 
imposable d’aquesta taxa la constitueix la quantitat de metres cúbics d’aigua 
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consumits dins de període de facturació. En virtut, doncs, de la vinculació de la 
base imposable de la taxa de clavegueram amb el consums d’aigua, es fa 
necessari concertar la liquidació i recaptació d’aquesta taxa amb la facturació 
de l’aigua mitjançant l’empresa gestora. 
 
Per tal de coordinar i gestionar de forma adequada el cobrament efectiu de la 
taxa de clavegueram en període voluntari i, especialment, en via executiva quan 
els obligats no han satisfet el pagament en els terminis legalment establerts, la 
secretaria ha redactat el conveni que ara es sotmet a la consideració del Ple 
per tal de recollir l’intercanvi d’informació tributària i les formes de pagament de 
les quanties recaptades entre l’ajuntament i l’empresa gestora. 
 
Per tal de formalitzar aquesta utilització, doncs, el secretari interventor  ha 
redactat el document, que consta en l’expedient i es dóna per reproduït, en el 
que es fixen les condicions i s’estableixen les obligacions mútues entre 
ambdues parts. 
 
Vistos els articles 52 i 150 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 l’article 
309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
En conseqüència, proposo que el ple acordi: 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb EMATSA en relació a la gestió de la 

recaptació de la taxa municipal de clavegueram per tal coordinar els 
aspectes essencials de la relació entre ambdós ens en aquesta 
comesa. 

 
Segon. Facultar, tant àmpliament com en dret sigui necessari, al senyor 

alcalde, per tal que signi quants documents calgui per a la 
formalització d’aquest acord. 

 
Tercer. Donar trasllat d’aquest acord a l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de 

Tarragona, SA (EMATSA) i a la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de Governació, en legal forma.” 

 
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, 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. 
 
El Sr. Antonio López, en torn d’explicació de vot, exposa que a l’any 2016 el 
grup municipal de PSC, en aquell moment al govern, ja van portar al Ple una 
proposta igual i l’actual equip de govern, en aquell moment a l’oposició i van 
votar en contra i no es va aprovar. 
 
Així mateix recorda que fa uns dos mesos el seu grup municipal ja va fer evident 
que la recaptació de la taxa de clavegueram mitjançant BASE té un cost 
econòmic i que mitjançant EMATSA és gratuït; i que per tant s’han gastat diners 
inútilment. 
 
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA 

MUNICIPAL DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES SOTMESES A 
COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE. 

 
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Davant els canvis normatius al respecte l’ajuntament pretén dotar-se d’una 
ordenança per regular el règim d’intervenció administrativa de declaració 
responsable i de comunicació prèvia de les activitats econòmiques no 
classificades i de les activitats incloses en els annexos I i II de la Llei 16/2015, 
del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica (LSA), així com establir els règims del control de les activitats 
esmentades i sancionador. 
 
Mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 2 d’abril de 2018 se sol·licità informe 
de secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per aprovar 
l’Ordenança reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació 
prèvia o declaració de responsable del municipi del Catllar. 
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L’esmentat informe de secretaria s’ha emès en data 3 d’abril de 2018. 
 
Atès els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 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. 
 
Atès els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
 
Atès els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local. 
 
Per tot l’exposat, aquesta alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de les activitats 

econòmiques sotmeses a comunicació prèvia o declaració 
responsable del municipi del Catllar: 

 
Segon. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un 

termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el 
taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar 
l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin 
pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en 
l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense 
necessitat d’acord exprés pel Ple. 

 
Tercer. Facultar al Sr. alcalde-president per a subscriure i signar tota classe 

de documents relacionats amb aquest acord.” 
 
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, Ilé Gomis i 
Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Antonio López López, M Montserrat 
Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Abstencions: cap. 
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Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
4. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES 

I D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A 
L’ANY 2018, DE LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I DE LA PLANTILLA 
ORGÀNICA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 

 

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 
“Mitjançant acord del Ple de data 8 de febrer de 2018 es va aprovar inicialment 
el pressupost general de la corporació per a l’exercici 2018, el sostre de la 
despesa no financera de l’ajuntament, la plantilla de personal I les Bases 
d’execució del pressupost. 
 
D’acord amb l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es va 
sotmetre el referit acord al tràmit d’informació pública mitjançant edicte de data 
13 de febrer, publicat al Butlletí Oficial de la Província número 38, de data 22 
de febrer de 2018 i pel termini de 15 dies hàbils, al tauler d’anuncis de la 
corporació i a la seu electrònica de l’ajuntament. 
 
Dins el termini d’exposició al públic s’han presentat, contra l’acord plenari 
d’aprovació inicial del pressupost general de l’exercici de 2018, dues 
al·legacions. 
 
El Secretari Interventor en data 9 d’abril de 2018 a emès un informe en el termes 
següents: 
 

“INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ 
 
 
Assumpte: RECLAMACIONS EN TRÀMIT D’INFORMACIO PÚBLICA PER A 
L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2018 
Expedient: 2.2.2.1//2017.007(673) 
Promotors: Sr. F I M i Sra. N G S. 
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En Jordi Reina i Gelabert, secretari interventor de l’ajuntament del Catllar, de 
conformitat amb els articles 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, i 172 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals, emeto aquest informe en base als següents, 
 
1. ANTECEDENTS 
 
Mitjançant acord del Ple de data 8 de febrer de 2018 es va aprovar inicialment 
el pressupost general de la corporació per a l’exercici 2018, el sostre de la 
despesa no financera de l’ajuntament, la plantilla de personal I les Bases 
d’execució del pressupost. 
 
D’acord amb l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es va 
sotmetre el referit acord al tràmit d’informació pública mitjançant edicte de data 
13 de febrer, publicat al Butlletí Oficial de la Província número 38, de data 22 
de febrer de 2018 i pel termini de 15 dies hàbils, al tauler d’anuncis de la 
corporació i a la seu electrònica de l’ajuntament. 
 
Dins el termini d’exposició al públic s’han presentat, contra l’acord plenari 
d’aprovació inicial del pressupost general de l’exercici de 2018, les 
reclamacions següents: 
 
Primera.- Escrit presentat en data 13 de març de 2018, amb el número 1034 
del registre general d’entrada de l’ajuntament, promoguda pel Sr. F I M, en 
qualitat de delegat del personal funcionari de l’ajuntament. 
 
Segona.-  Escrit presentat en data 13 de març de 2018, amb el número 1035 
del registre general d’entrada de l’ajuntament, promoguda per la Sra. N G S, en 
qualitat de delegat del personal laboral de l’ajuntament. 
 
Ambdues reclamacions presenten identitat de contingut i per aquets motiu es 
tractaran de forma unitària. Una vegada exposats els seus arguments, el 
petitum és el que seguidament es relaciona de forma succinta: 
 

1) Rectificar les places d’auxiliar de vigilants previstes com a llocs de treball 
de personal laboral per places de funcionari interí. 

 
2) Suprimir els noms complerts dels treballadors de la plantilla de personal.. 
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3) L’establiment d’un greuge comparatiu entre les condicions salarials del 

lloc de treball de cap de brigada amb el de vigilant (administració), partint 
de la suposició que aquest últim es correspon amb el càrrec de cap de 
vigilants. 

 
4) Disconformitat amb el fet que les places de nova creació i les que estan 

vacants corresponents al lloc de treball d’auxiliar administratiu tenen les 
mateixes condicions econòmiques que les places d’auxiliar administratiu 
consolidades, quan el complement de destí inicial hauria de ser el mínim, 
actualment el 12, i augmentar-lo amb el transcurs del temps. 

 
2. FONAMENTS JURÍDICS 
 
2.1. Legislació aplicable 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
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. 
 
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. 
 
Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals. 
 
2.2 Podem definir la plantilla de personal com l’instrument tècnic d'ordenació de 
les places de caràcter permanent necessàries per a portar a terme totes les 
activitats i serveis atribuïts a una administració pública, agrupades en cossos, 
escales o categories, essent la seva naturalesa jurídica té la consideració de 
disposició general o reglament organitzatiu. 
 
Entre d’altres la STS de 28 de febrer de 1996 (RJ 1996\1679), en el seu 
fonament jurídic tercer diu textualment “[...] no seria ya aceptable calificar, a los 
efectos del artículo 93.2, a), como cuestiones de personal (que se refieren a 
problemas sobre la constitución, contenido, modificación o extinción de 
relaciones de servicios profesionales individualizados), lo que son actos de 
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organización genérica, de significación normativa, como son los atinentes a la 
ordenación de carácter abstracto de la plantilla de funcionarios." 
 
2.3 En quant a la possible difusió dels noms del personal de l’ajuntament en el 
marc de la publicitat de l’aprovació definitiva del pressupost municipal i de la 
seva plantilla orgànica, en cap cas s’ha produït aquesta i possiblement la 
referència es fa respecte del document de treball que consta a l’expedient. 
 
Així, d’acord amb l’article 70.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques “no formará parte del 
expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, 
como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, 
notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos 
o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor 
emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, 
preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que 
ponga fin al procedimiento.” 
 
Respecte de la al·legació tercera aclarir que el lloc de treball de vigilant 
(administració) no es correspon amb el possible càrrec de cap de vigilants, sinó 
que es tracte d’un lloc de treball de vigilant, dels existents actualment a la 
plantilla, al que se li assignen bàsicament tasques més de tipus administratiu 
per tal de donar compliment al dictamen mèdic que ha determinat que un dels 
vigilants no pot continuar realitzant les tasques pròpies del lloc de treball en 
matèria de vigilància i seguretat ciutadana; per tant no es produeix el greuge 
compartiu al·legat. 
 
Respecte de la al·legació quarta posar de manifestes que la determinació de 
les condicions salarials dels lloc de treball es determinen discrecionalment per 
l’ajuntament dins dels límits establerts legalment. Els paràmetres salarials que 
consten en el pressupost municipal corresponents a les places de nova creació 
i les que estan vacants corresponents al lloc de treball d’auxiliar administratiu, 
estan d’acord amb els que la normativa vigents estableix per aquest tipus de 
lloc de treball. 
 
3. CONCLUSIONS  
 
Pels motius adduïts en l’apartat segon del present informe es proposa 
desestimar les peticions formulades en les reclamacions presentades contra 
l’aprovació del pressupost municipal de 2018.” 
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Per tot el que s’ha exposat, proposo al ple de l’ajuntament l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.  Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. N G S i el Sr. F I 

M en base als arguments exposats pel Secretari interventor en el seu 
informe i que es donen per reproduïts. 

 
Segon. Aprovar definitivament el pressupost general municipal per l’exercici 

2018. 
 
Tercer. Publicar el pressupost aprovat, resumit a nivell de capítols, en el 

Butlletí Oficial de la Província, així com la plantilla de personal 
d’aquest ajuntament.” 

 
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, Ilé Gomis i 
Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
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 explica que el seu vot en contra és degut a que han tingut 
coneixement de la proposta dues hores abans del Ple i donat que fa referència 
a la plantilla municipal voldria saber quins motius han portat als representants 
sindicals a formular l’al·legació. 
 
Així mateix sol·licita que el punt es retiri de l’ordre del dia. 
 
El Sr. alcalde li indica que no es possible la seva retirada ja que aquest punt de 
l’ordre del dia ja ha estat votat. 
 
A2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS. 
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Arribats a aquest apartat es passen a tractar les següents mocions: 
 
5.  MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’UNICAT, 

PDECAT, ERC I ICV PERQUÈ LA PLAÇA QUE HI HA DAVANT DEL 
CENTRE CULTURAL S’ANOMENI PLAÇA DE L’1 D’OCTUBRE. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Atès que el passat dia 1 d'octubre de 2017 els ciutadans del tots els catalans 
amb dret a vot, van ser cridats pel Parlament de Catalunya a un referèndum per 
decidir al respecte de la independència de Catalunya Aquell dia una majoria de 
catllarencs/ques van anar a votar seguint el mandat del Parlament, tot i que el 
Tribunal Constitucional va declarar el referèndum com a inconstitucional. 
 
Els responsables del govern de l'Estat van considerar que el referèndum s'havia 
d'aturar utilitzant tots els mitjans al seu abast, violència inclosa, Per aquest 
motiu, havien arribat dies abans milers d'efectius dels cossos i forces de 
seguretat de l'Estat. D'aquesta manera eI matí del dia 1 d'octubre policies 
nacionals totalment equipats amb material antiavalots i fusells llança pilotes de 
goma (prohibides a Catalunya) van entrar a diferents punts de votació amb 
l'objectiu de retirar les urnes. 
 
El resultat d'aquesta operació és del tot coneguda. 
 
La ciutadania del Catllar, en comptes de rendir-se a la violència policial, va 
decidir continuar mantenint els col·legis electorals oberts per tal que tothom que 
volgués, pogués dipositar el seu vot a les urnes, Va ser un acte de dignitat, de 
protesta i de manifestació de la voluntat democràtica. 
 
Passats aquests fets s'ha posat sobre la taula del Govern espanyol la necessitat 
de seguir dialogant per trobar una sortida a la voluntat de milions de catalans.  
 
La resposta ha estat l'empresonament i exili del Govern i l'aplicació de l'article 
155 de la Constitució espanyola. 
 
Mitjançant l'aplicació d'aquest article l'autogovern de Catalunya ha estat 
esborrat i el Govern legítim, sortit de la voluntat del poble, substituït per un 
govern no votat pel poble català. 
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Atès que s'ha obert un nou període d'informació pública respecte de l'expedient 
per l'aprovació de la modificació del nomenclàtor de les vies públiques per un 
termini de 20 dies hàbils, per tal que tots els interessats el puguin examinar i 
presentar les al·legacions que tinguin inconvenients. 
 
Per tot això i per fer un acte de reconeixement a tants ciutadans del Catllar que 
hem vist trepitjats els nostres drets i llibertats individuals i col·lectius, es proposa 
al Ple que la plaça que hi ha davant del Centre Cultural del Catllar s'anomeni 
Plaça de I'1 d'Octubre.” 
 
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, Teresa Maria Canela 
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Ilé Gomis i 
Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
Voten abstenció els regidors, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, 
Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Vots en contra: Cap. 
 
Amb la qual cosa la moció s’aprova per majoria. 
 
Seguidament el Sr. Antonio López pregunta què es celebra l’1 d’octubre, el 
referèndum que diu la moció o bé el repartiment d’Amèrica del sud entre España 
i Portugal, que el rei Fernando VII va restablir la inquisició espanyola, que en la 
segona república es va concedir el dret de vot a les dones, el primer atemptat 
de la banda terrorista grapo contra quatre policies, que el govern Zapatero 
aprova l’avant projecte de llei de matrimonis homosexuals, o bé que aquell dia 
van néixer Emilio Botin o bé Álvarez Cascos i per últim dir que un 1 d’octubre 
de 1936 Francisco Franco va ser nomenat cap d’estat. 
 
Com a segona consideració posa de manifest que l’espai que es vol batejar 
com a plaça de l’1 d’octubre, segons el planejament general i el cadastre no és 
una plaça sinó una part de l’Avinguda Catalunya i considera que abans caldria 
modificat el P.O.U.M. per tal de qualificar aquest espai com a plaça. 
 
6.  MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’UNICAT, 

PDECAT, ERC I ICV PER A L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS 
POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA 
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DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT 
ESPANYOL. 

 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del 
govern de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i 
policial de l'estat. L'onada repressiva contra els catalans i les catalanes és 
majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets 
civils, polítics i humans més bàsics per tal d’eradicar qualsevol signe de dignitat 
del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular 
empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots ells 
gent de pau. 
 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país 
com un nou dia trist i negre. L'empresonament injust, arbitrari i abusiu dels 
diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, 
Dolors Bassa, i l'exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la 
història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració 
dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per 
la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, 
totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 
 
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, 
on cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets 
i llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix 
com a democràtic i civilitzat. 
 
Davant d'aquesta nova injustícia, d'aquesta ignomínia, d'aquest acte 
d'autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques 
més fosques de l'Espanya del segle XX, des del món local no podem restar 
impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les 
nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop 
més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d'aquells 
representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de 1'1 d'octubre i 
el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 
 
l l'estat, en lloc d'actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l'acord són 
el motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, 
menyspreu, humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra 
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l'independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense 
mesura. 
 
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, 
Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül 
Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep RuII, Lluís Puig, 
Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i 
Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d'exercir el nostre mandat democràtic, 
emanat directament dels ciutadans i ciutadans, Res més lluny de la realitat. Ens 
mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la llibertat 
i el ple exercici de la democràcia. 
 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la 
nostra lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser 
tractats com a ciutadans i no com a súbdits. 
 
Per tots aquests motius, l'Ajuntament del Catllar ACORDA: 
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme 
Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi TuruII, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep 
Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 
 
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles 
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta 
Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, 
ciutadans i humans sense veures sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici 
polític. 
 
TERCER-. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la 
lliure expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir 
dels ciutadans per part d'un estat que jutja les idees i empresona de forma 
il·legal. 
 
QUART.- Denunciar l'evident manca de separació de poders a l'estat espanyol, 
així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l'estat. 
 
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant 
accions pròpies d'una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè 
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intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels 
ciutadans catalans. 
 
SISÈ.- Instem a totes les entitats d'EI Catllar a defensar els drets fonamentals, 
civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants 
escollits democràticament del Parlament de Catalunya. 
 
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de 
Catalunya, el Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport a 
la crida unitària del President i a la plataforma 'Espai Democràcia i Convivència 
que té com a objectius "la defensa de les institucions catalanes, la convivència, 
la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania". 
 
VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l'Oficina del Parlament 
Europeu a Barcelona, a l'Oficina de l'Alt Comissionat de I'ONU per als Drets 
Humans (ACNUDH) així com a l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i 
l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), l'aprovació de la present 
moció.” 
 
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, Teresa Maria Canela 
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Ilé Gomis i 
Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
Voten abstenció els regidors, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, 
Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Vots en contra: Cap. 
 
Amb la qual cosa la moció s’aprova per majoria. 
 
Acte seguit el Sr. Antonio López exposa que tot i no estar d’acord amb la part 
expositiva de la moció, el seu grup  municipal està d’acord amb l’esperit que 
entenen vol tenir, com és l’alliberament dels polítics empresonats fins que se’ls 
jutgi.  
 
 
7.  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC A FAVOR 

DEL DIÀLEG I LA RECONCILIACIÓ. 
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Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Atès que hem conegut l’auto de processament i la modificació de mesures 
cautelars dictats pel magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. 
 
Atès que cal respectar les decisions judicials dins el marc del nostre Estat de 
Dret, sense obstacle per poder-les valorar i opinar, més encara quan es tracta 
de resolucions que comporten la pèrdua de llibertat de representants de la 
ciutadania de Catalunya i els seus efectes poden afectar el marc de 
convivència. 
 
Atès que la majoria social a Catalunya ha sentit que el projecte independentista 
s’impulsava sense tenir-los en compte, i sense el més mínim respecte a l’Estat 
de dret i als principis democràtics, i s’ha sentit violentada per l’acció unilateral 
de la majoria parlamentària independentista. 
 
Atès que també molta gent a Catalunya s’ha sentit ignorada i menystinguda per 
la manca de resposta política a les seves demandes, per la judicialització de la 
vida política i per actuacions policials desproporcionades com les de l’1 
d’octubre. 
 
Atesa la vulneració dels drets polítics dels diputats i diputades recollits a la 
Constitució Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia en la tramitació de les lleis 
denominades de “desconnexió” al Ple dels dies 6 i 7 de setembre. 
 
Atès que davant aquesta situació, la presó preventiva en la que es troben 
alguns dels dirigents independentistes, o les circumstàncies en les que es 
troben les persones que van decidir marxar a l’estranger davant dels processos 
judicials en els que es trobaven immerses, han contribuït a exasperar amplis 
sectors socials. 
 
Atès que, davant la crisi política i social que estem vivint, cal una sortida pactada 
al bloqueig institucional existent i un compromís ferm amb el diàleg i la 
negociació com a elements bàsics per a la convivència i reprendre el consens 
social. 
 
Atès que, el nostre objectiu i dedicació principals d’aquest consistori ha estat i 
és el de vetllar pel nostre municipi, i per a totes les nostres conciutadanes i 
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conciutadans que hi conviuen, per la millora de la seva qualitat de vida i la 
cohesió social dels nostres barris. 
 
Atès que, els ajuntaments democràtics catalans, amb els seus acords i pactes 
transversals entre formacions polítiques, sempre seran per nosaltres espais on 
el seu pluralisme polític ha possibilitat anys d’entesa i treball conjunt per a la 
nostra conciutadania. 
 
Per tot l’esmentat, el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya 
proposa al Ple de l’Ajuntament d’El Catllar l’adopció dels següents ACORDS: 
 

1. Defensar el compliment de la llei perquè només hi ha democràcia des del 
respecte a la legalitat i als mecanismes de reforma de la llei, el que 
garanteix la nostra llibertat enfront de l’arbitrarietat del poder. 
 

2. Respectar les decisions judicials en el marc del nostre Estat de Dret, tot i 
manifestar que considerem desproporcionades les mesures cautelars 
que impliquin la presó provisional de les persones afectades.  
 

3. Resoldre els actuals conflictes polític sen el marc de la política, no 
trobarem la solució en la serva judicialització.  

 
4. Establir un marc de diàleg, negociació i pacte entre les forces polítiques i 

socials catalanes a fi de trencar la dinàmica d’enfrontament i bloqueig 
actual, que estableixi les pautes d’un procés de reconciliació després 
d’esdeveniments tan traumàtics com els viscuts els darrers mesos. 

5. En un moment especialment difícil per a les nostres institucions 
d’autogovern fer una crida a la calma i la serenor ciutadanes que han de 
permetre un esforç de consens al qual han de sentir-se cridades totes les 
forces polítiques democràtiques” 

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, Teresa Maria 
Canela i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Ilé 
Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
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Abstencions: Cap. 
 
Amb la qual cosa la moció no s’aprova. 
 
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 
 
8.  DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL NÚM. 2018/087 AL 2018/136. 
 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2018/087, de data 
12 de març de 2018, al 2018/136, de data 9 d’abril de 2018. 
 
Els membres de la corporació es donen per assabentats. 
 
9. INFORME DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. alcalde informa de les següents qüestions: 
 
- El Departament de Cultura de la Generalitat ens ha atorgat  el marc dels ajuts 
per a la compra de llibres de proximitat ens ha comunicat que disposem d’un 
primer import de 725 € a gastar a la Llibreria de la Rambla de Tarragona per a 
l’adquisició de novetats editorials en català, volums que s’hauran d’adquirir abans 
del dia 18 de maig de 2018.  
 
- Mitjançant acords de la Junta de Govern Local del 27 de març i 5 d’abril  s’ha 
aprovat la concurrència a diferents convocatòries d’ajuts de la Diputació de 
Tarragona, segons es detalla tot seguit: 
 
Concurrència a la convocatòria de subvencions als ajuntaments per actuacions 
de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies 
invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics 
abandonats. Cost estimat de la gestió i retirada dels animals domèstics i 
peridomèstics i els tractaments contra la mosca negra i el mosquit tigre en zones 
humides del municipi és de 16.281,76 € (setze mil dos-cents vuitanta-un euros 
amb setanta-sis cèntims) IVA inclòs. 
 
Concurrència a la convocatòria per a la concessió de subvencions als 
ajuntaments per al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis 
forestals, any 2018. El cost estimat de l’actuació per mantenir les franges 
perimetrals de les urbanitzacions del municipi, llevat la de la Cativera, que 
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s’executarà en breu, és de 27.319,02 € (vint-i-set mil tres-cents dinou euros 
amb dos cèntims) IVA inclòs. 
 
Concurrència a la convocatòria per al finançament de despeses per a la millora 
de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat 
municipal. Cost estimat de l’actuació és de 3.052,20 € (tres mil cinquanta-dos 
euros amb vint cèntims) IVA inclòs. 
 
Concurrència a la convocatòria per a la concessió de subvencions als 
ajuntaments per a la seguretat a zones de bany (piscines). Cost estimat és de 
8.624,88 € (vuit mil sis-cents vint-i-quatre euros amb vuitanta-vuit cèntims) IVA 
inclòs. 
 
Concurrència a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a 
programes i activitats culturals, essent l’import màxim subvencionable de 6.000 
€. Com sempre, s’hi inclou tota la programació que es fa a l’auditori del centre 
cultural durant l’any. 
 
Concurrència a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la 
inversió d’equipaments municipals d’interès, a la que es presentarà el projecte 
de coberta de l’antic magatzem del carrer prat de la Riba per poder-lo destinar, 
en el futur, as equipament municipal. L’import màxim subvencionable és de 
5.000 €. 
 
Concurrència a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a 
activitats esportives singulars amb les curses i actes que s’organitzen des de la 
regidoria d’esports, com ara l’Open Natura o el cross. L’import màxim 
subvencionable és de 6.000 €. 
 
Concurrència a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a 
activitats culturals singulars, amb la inclusió dels concerts al castell, la fira 
medieval o la festa de la cervesa tradicional. L’import màxim subvencionable és 
de 12.000 €. 
 
- 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: 
 
A la Societat de Caçadors “El Gaià” 700 euros per tal que pugui fer front a les 
despeses generades corresponents a l’any 2017 
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- En el marc dels assumptes relatius al planejament i gestió urbanística, dir que 
la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona, en sessió de 27 de 
febrer i en resposta a una consulta prèviament plantejada per l’ajuntament, 
relativa a la recuperació del sector de la fàbrica arran de la iniciativa privada de 
recuperar els immobles per a usos diversos i introduir l’ús d’habitatge, en 
concret plurifamiliar i en règim de cooperativa mixta d’usuaris per a la seva 
explotació i gaudi, ha limitat les expectatives de la promotora de la idea en quant 
al sostre d’habitatges possible i imposant la redacció d’un pla especial 
urbanístic. Estem a l’espera de la reacció de la part promotora per si 
s’implementa alguna de les solucions plantejades i quin paper haurà de tenir-hi 
l’ajuntament, doncs es veia la proposta com una oportunitat de recuperar el 
complex i d’obtenir-hi espais dedicats a ús i gaudi públics que feien més 
atractiva l’actuació. 
 
- En relació amb diferents qüestions inherents a l’àrea de recursos humans,   en 
primer terme, informar que, per motius organitzatius del centre i amb la total 
conformitat de l’interessat, s’ha reajustat la jornada laboral del bidell de l’Institut 
escola l’Agulla, quedant establerta, de dilluns a divendres feiners, de les vuit del 
matí a les dues del migdia i de tres quarts de quatre a un quart de sis de la 
tarda, durant el calendari lectiu escolar oficial. 
 
- En quant al servei mancomunat de recollida i eliminació de residus sòlids 
urbans que presta FCC i gestions el Consell Comarcal, informar que s’ha signat 
un conveni de gestió amb SIRUSA per a la valorització i transferència de la fracció 
rebuig davant la incapacitat de la planta incineradora d’assumir la totalitat del 
volum aportat en determinats moments de l’any. Així el conveni inclou el preu 
d’incineració de cada tona de residus, més la taxa de valorització de l’Agència de 
Residus de Catalunya i el preu de transferència de cada tona no incinerada cap 
a la planta de SECOMSA GESTIÓ, SL o al dipòsit controlat de Tivissa, gestionat 
per SERVITRANSFER, essent el preu final d’incineració de 76,90 € tona 
(impostos i gestió inclosos) i de gestió a la planta de SECOMSA de 92,61 € tona. 
També s’hi inclou el preu final de gestió a la planta de SERVITRANSFER per 
92,01 € tona. 
 
Amb aquestes xifres a la ma, el Consell Comarcal estima, per al 2018, un cost per 
al nostre municipi de 164.582,57 € per aquest conceptes. 
 
- La Junta de Govern Local del passat 5 d’abril va aprovar inicialment la 
memòria valorada d’obra municipal ordinària de construcció d’una cambra 
higiènica a l’antic escorxador, redactada per l’arquitecte Jonathan López Skoog, 
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amb un pressupost d’execució de 6.611,55 € més 1.388,43 € d’IVA, essent el 
total de 7.999,98 € (set-mil nou-cents noranta-nou euros amb noranta-vuit 
cèntims), atenent a les necessitats manifestades per la Colla de Diables, en tant 
l’espai els ha estat cedit com a local social i magatzem de material. 
 
- Informar que avencen els tràmits de la mesa de contractació per adjudicar la 
redacció del projecte per a la construcció de l’edifici educatiu per ser destinat a 
equipament públic, amb la finalitat d’ubicar-hi un centre d’ensenyament 
secundari i l’escola municipal de música. En breu tindrem proposta ordenada 
de licitadors i adjudicació. 
 
Ensems amb el que passa amb l’expedient per a la contractació pública i en 
relació a la substitució dels enllumenats públics dels sectors de Coll de 
Tapioles, Mas de Cargol i Pinalbert, que s’ha demorat per la complexitat tècnica 
de valorar les ofertes i per la concurrència de licitants incursos en situació de 
baixa temerària. 
 
- Finalment explicar que arran de les queixes dels responsables de l’entitat de 
la Quadra dels Manous, sector 15 per males olors provinents del sistema de 
col·lectors i EDAR recentment construïts per l’ACA, es va fer l’oportuna consulta 
a l’Agència el passat mes de febrer i ens han informat que de la inspecció feta 
als pous de registre, els seus tècnics no han detectat possibles focus d’olors i 
considerin difícil que se’n produeixin. No obstant, ateses les queixes rebudes i 
recollides pel Departament de Projectes i Obres la primavera de 2017, moment 
del a posada en funcionament de la infraestructura, s’ha avisat a la UTE i a la 
direcció d’obra per tal que vetllin la situació. 
 
Els membres de la corporació es donen per assabentats. 
 
10. PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Antonio López formula els següents precs: 
 
Sol·licitar que les actes dels plens des d’Octubre de 2017 fins a Març de 2018 
es publiquin a la pàgina Web, per a poder ser consultades per els ciutadans. 
 
El Sr. Alcalde en el ple anterior al meu suggeriment de no fer les pistes de pàdel 
pels motius que ja vaig exposar i fer a canvi una tercera pista de tennis, em va 
respondre que es deu a una petició de la Junta del Club de Tennis, doncs bé 
sembla que aquesta afirmació no era del tot correcta ja que en el registre de 
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l’ajuntament hi ha una carta de l’esmentada Junta en la qual sol·licita la tercera 
pista de tennis per a poder estar homologats per organitzar campionats i degut 
a la massificació de les dues existents, acompanyaven a aquest escrit amb un 
document de la federació de tennis. Per tot l’exposat sol·licitem que no es 
construeixin les pistes de pàdel i si la tercera pista de tennis, tal i com va 
sol·licitar el grup del PSC i la Junta del Club de Tennis del Catllar. 
 
Acte seguit formula les següents preguntes: 
 
Volem saber si s’ha signat algun conveni amb el Departament d’Ensenyament 
per a la construcció del nou centre educatiu, si aquest centre ha estat una 
petició de l’esmentat departament, i si no és així qui finançarà aquest centre, 
se’n sap el cost, la competència per a la construcció de centres de secundària 
es de la Generalitat i no dels municipis, i como és que tot i haver sol·licitat 
aquest ajuntament que el Departament d’Ensenyament nomenes un arquitecte 
per a la mesa de contractació, aquest no en va nomenar cap. 
 
Volem saber como està la solució de la brutícia del pati del carrer Prat de la 
Riba 13, per la qual ja vàrem preguntar en el ple de febrer i els veïns venen 
enviant instàncies a l’ajuntament des de setembre de 2016. 
 
La reclamació patrimonial del Sr. I G de Mas de Cosme que l’ajuntament va 
desestimar per considerar que els arbres no estaven en propietat municipal, 
aquest veí ha passat documentació que demostra el contrari, ja que aquests 
terrenys van estar cedits a l’ajuntament per part de la Junta de Compensació, 
el que ens estranya es que l’ajuntament digués que no eren seus tenint aquesta 
documentació al seu poder. Reconsiderarà l’ ajuntament la seva posició inicial?. 
 
L’entitat Urbanística de Parc de Llevant ha sol·licitat en vàries ocasions una 
solució a l’ajuntament sobre els arbres que estan aixecant les voreres i afecten  
les conduccions de llum, gas, aigua i telecomunicacions. Ens agradaria saber 
quina resposta ha donat aquest ajuntament a aquestes peticions?. 
 
Com és que s’ha autoritzat el canvi de preus al nou concessionari de la Torre 
d’en Guiu just després dels pocs dies de l’adjudicació a la que es va presentar 
estant d’acord amb els preus que l’ajuntament establia a les bases i tenint en 
compte que no ha justificat aquesta pujada. 
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El Síndic de Greuges el dia 12/12/17 va sol·licitar una resposta sobre una 
resolució de data 7/3/17 a dia 12/3/18 es queixa de que no ha rebut resposta. 
S’ha l’ha contestat ja?. 
 
Com es que Hisenda ens fa varis requeriments sobre l’IVA no liquidats, essent 
els requeriments de desembre de 2017 y havent estat abonats en temps ens 
ha generat interessos de demora, la notificació es de març del 2018. 
 
Com és que no s’ha realitzat el projecte de senyalització del centre 
d’Interpretació del Gaia - Ermita de Sant Ramon el qual es va comprometre 
l’equip de govern amb el grup del PSC a canvi de la seva abstenció en els 
pressupostos del 2017 i pel qual la Diputació ens havia concedit una subvenció 
de 4.193,25 Euros i que ara s’ha perdut aquesta subvenció. 
 
Com es que s’ha realitzat una instal·lació elèctrica adossada a la tanca de la 
part de darrera de les cases del carrer Generalitat 14-44 sense el permís dels 
propietaris dels habitatges, como així ho denuncia un escrit de l’administrador 
de Parc de Llevant. 
 
Quines gestions ha realitzat l’ajuntament davant de l’ACA per a evitar que els 
nous polígons que s’urbanitzin i tinguin que connectar els als col·lectors que es 
van fer per a les depuradores, no tinguin que abonar la taxa de connexió, com 
així ha passat amb els que es van connectar inicialment. 
 
El 16 de novembre de 2017 l’Associació de Propietaris de Mas Vilet dels Pins 
va presentar una instància i factures sol·licitant que li fossin subvencionades 
l’actuació dels Diables Petits del Catllar i la Nicaseta que van actuar a les festes 
d’aquest any a la urbanització, i a dia d’avui no ha rebut aquesta subvenció que 
segons la Junta de Govern Local del 12 de juny de 2012 en el seu punt 2 es va 
acordar subvencionar amb un 40% con màxim de 400 euros a aquelles 
urbanitzacions que contractessin actuacions d’entitats lúdiques i culturals del 
municipi. 
 
Hi ha una queixa d’una veïna del dia 20/3/18 en la qual comunica que el dia 18 
li van entrar a robar a la seva casa, va trucar als Mossos y ells no podien anar-
hi però diuen que trucaran al vigilant municipal, després li van comunicar que 
no els contesta, després decideix trucar ella personalment als vigilants i li van 
contestar, ella va preguntar perquè no havia agafat el telèfon als Mossos i 
aquest li va contestar que no agafa números desconeguts. Sol·licitem que s’obri 
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una investigació al respecte i si hi ha alguna responsabilitat per aquesta 
actuació s’actuï en conseqüència. 
 
Com és que no s’ha contestat al qüestionari sobre polígons sol·licitat per la 
Secretaria d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat i ha ocasionat que no 
sortim al programa sobre polígons que té aquesta Secretaria. 
 
S’ha penjat a la Seu Electrònica de l’ajuntament la modificació puntual del 
POUM, referent al repartiment dels costos quan les infraestructures afecten a 
més d’un sector, tal i com ens ha sol·licitat l’advocat Sr. O B en un escrit. 
 
Com és que s’ha augmentat en dos-cents exemplars la tirada de la revista 
municipal, quan fins ara amb 2000 n’hi havia suficients per a tot el municipi i en 
sobraven. 
 
El president de la Urbanització la Bonaigua va sol·licitar que li siguin retirades 
vàries branques que han quedat trencades i penjant dels arbres per ser un perill 
ja que aquestes estan situades damunt del parc infantil. Quan té previst 
l’ajuntament portar a terme aquesta actuació?. Aprofitant aquest punt dir que hi 
ha un cas similar en diversos arbres a l’entrada de la urbanització Coll de 
Tapioles.  
 
I, quan falten deu minuts per les set de la tarda i no havent-hi més assumptes a 
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present 
acta. 

 
    L’Alcalde El Secretari 
      
      
      
      


