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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 13 DE SETREMBRE DE 2018 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia tretze de setembre 
de dos-mil divuit, sota la Presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa, Alcalde-
President, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs./Sres. Regidors/es que 
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària del Ple. 
  
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE: 
Joan Morlà i Mensa 
 
REGIDORS/ES: 
Antonio López López 
Carlos Álvarez Molina 
M Montserrat Inglés Novell 
Eva Zafra Agea 
Francesc Virgili Guell 
Joan Díaz i Rull 
Ilé Gomis i Quintero 
Carles Guillén i Montserrat. 
M Goretti Gatell i Anglès 
 
Ha excusat la seva assistència el regidor Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, 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 9 D’AGOST DE 2018. 
 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de 
data 9 d’agost 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, 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 D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES GENERALS DE 

SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT. 

  
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia: 
 

“Havent-se procedit a la redacció de l’avantprojecte de reglament regulador de 
les Bases Generals de Subvencions, cal sotmetre’l a l’aprovació del Ple de 
l’Ajuntament. 

L’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència 
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 
22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; 

El procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals n’exigeix 
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència 
als interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre; 

En no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic 
de la corporació, aquesta Ordenança només requereix  
l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per 
aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 

L’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, disposa que les ordenances i reglaments s’entendran aprovats 
definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni 
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al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent 
a l’aprovació inicial; 

l Secretari Interventor a emès informa favorable respecte de l’avantprojecte de 
Bases General de Subvencions que es sotmet a aprovació. 

Per tot el que s’ha exposat l’alcalde sotasignat proposa al Ple l’adopció dels 
següents 

ACORDS: 

 

Primer.- APROVAR INICIALMENT les Bases Generals de Subvencions, 
segons el text que s’adjunta als presents acords. 

 
Segon.-  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text 

de les bases pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, en un diari i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar 
des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP. 

 
Tercer.- CONCEDIR AUDIÈNCIA a les entitats del municipi, a l’efecte de 

presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació 
dels presents acords i la tramesa d’una còpia del text íntegre de les 
bases. El termini de l’audiència serà de 30 dies a comptar des del dia 
següent a la data de recepció de la notificació. 

 
Quart.-     DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant 

el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, les Bases 
Generals de Subvencions que ara s’aproven inicialment quedaran 
aprovades definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es 
procedirà directament a la publicació.” 

 
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, Carles Guillén i Montserrat, M 
Goretti Gatell i Anglès, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos 
Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
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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 CORPORACIÓ. 
 
3.  DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE 

L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL NÚM. 2018/347 AL 2018/380. 
 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2018/347, de data 
6 d’agost de 2018, al 2018/380, de data 7 de setembre de 2018. 
 
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats. 
 
4. INFORME DE L’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions: 
 
1) A nivell de les convocatòries d’ajuts que promou la Diputació de Tarragona 
informar que s’ha concorregut al programa extraordinari per al funcionament de 
les llars d’infants públiques de titularitat municipal i del primer cicle d’educació 
infantil en escoles rurals amb una despesa consignada de 23.660 €, d’acord 
amb les dades d’escolarització facilitades per la gestora del servei, import que 
hauria de ser el de la concessió de l’ajut. 
 
2) En quant als ajuts atorgats per l’ajuntament a particulars i entitats, informar 
que mitjançant acord de la Junta de Govern del dia 16 d’agost de 2018 s’ha 
concedit una bestreta 5.000 € al Club Esportiu El Catllar a compte de la 
subvenció de 2019. 
 
3) En relació amb l’àrea de recursos humans, informar que un cop celebrat el 
procés de selecció mitjançant concurs oposició, torn de promoció interna, de 
quatre places d’administratiu de personal laboral de l’ajuntament els aspirants  
presentats, Srs. E P O, A R R, S R N i N G S, han superat el procés selectiu i 
s’ha procedit a la seva contractació com a administratius d’administració 
general, grup C1, en règim laboral fix i a jornada completa. 
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En quant als altres processos selectius de personal dir que la borsa de treball 
de professors de música dels ensenyaments musicals que imparteix l’ajuntament, 
compta amb set sol·licituds presentades i serà durant el que resta de mes de  
setembre que es desenvoluparà el procés de selecció establert. 
 
Semblantment a l’anterior, en el marc de la convocatòria del procés selectiu per 
places de servei de vigilants i/o agutzil, amb caràcter temporal, i règim de 
funcionari interí, per formació de borsa de treball, finalitzat el termini de 
presentació de proposicions hi ha un total de 29 persones presentades i durant el 
dia d’avui i el dilluns dia 17 es realitzaran les proves selectives i la valoració dels 
mèrits de les persones aspirants que hagin superat les proves. 
 
També informar que estan oberts els terminis per a la presentació de sol·licitud 
en els procediments per a la provisió de quatre lloc d’auxiliar administratiu 
d’administració general en règim laboral fix, que finalitzarà el proper dia 17 del 
corrent, i per a la plaça de tècnic de gestió en règim funcionarial, que conclou 
el dia 24 de setembre.  
 
Finalment, mitjançant acord de la Junta de Govern Local del 23 d’agost de 2018 
s’han aprovat les condicions laborals del professorat que presta serveis en els 
diferents ensenyaments que imparteix l’ajuntament pe esvair qualsevol dubte 
que pogués sorgir durant la prestació laboral. Aquestes condicions han estat 
pactades amb la representació del personal de l’ajuntament.  
 
4) Conclòs el treball de la Mesa General de Negociació, constituïda el dia 22 de 
maig de 2018, s’ha lliurat una còpia de l’acord de condicions laborals del 
personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral de l’ajuntament, 
als diferents grups municipals i al secretari interventor, documents que es 
sotmetran a la consideració del Ple a la propera sessió que es celebri.  
 
5) Iniciat el curs escolar, informar que el servei de transport escolar per als 
alumnes de l’Institut Escola es presta per la concessionària del servei NIKA 
compta amb un total de 31 usuaris inscrits i s’ha iniciat sense cap incidència 
remarcable. 
 
6) També iniciat el curs a la Llar d’infants municipal informar que hi han 
matriculats un total de 26 alumnes, segons el detall següent: 
 
Cap de 0 anys; 9 d’un any i 17 de dos anys. 
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7) Realitzat el requeriment per a la neteja de la vegetació existent a l’interior de 
l’immoble situat al número 13 del carrer Prat de la Riba, i havent contacta amb 
la propietat es va comprometre a la realització dels treballs de neteja dins del 
corrent mes de setembre un cop hagin finalitzat els episodis de. 
 
8) Respecte del contracte de subministrament i col·locació de l’enllumenat 
públic al Camí de Tarragona i a la Carretereta T-203, l’empresa adjudicatària, 
BOSIR, SA ha informat que té previst iniciar els treballs a primers del mes 
d’octubre, doncs el proveïdor del material ha estat tancat tot el mes d’agost, i el 
termini de lliurament és de tres setmanes des de la represa de l’activitat. 
 
9) El passat dia 31 d’agost de 2018 es va produir una nova acumulació d’aigua 
de pluja a la Vela de la Torre d’en Guiu. L’empresa instal·ladora va venir el dia 
4 del corrent per revisar la instal·lació, i va efectuar el tensat del cablejat en el 
punt de l’acumulació per evitar que es repeteixi el fet. 
 
5. PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. alcalde procedeix a donar resposta a les preguntes formulades en el Ple 
anterior. 
 
Pregunta. 
 
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? 
 
Resposta:  
 
Davant una retirada de contenidor deguda al funcionament ordinari del servei, 
per reparació o substitució, l’ajuntament no empren cap actuació concreta, més 
enllà de vetllar per a la seva substitució en el menor temps possible.  
 
Informats d’aquest eventual supòsit s’ha contactat amb el Consell Comarcal i ja 
s’ha esmenat la situació. També s’informa que el primer dels contenidors 
aportats era aprofitat d’una altra població per manca d’altre i un cop s’ha estat 
en disposició d’un contenidor en millor estat s’ha instal·lat. 
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Pregunta. 
 
Ha finalitzar la reparació dels fanals de l’Esplai Tarragoní? 
 
Resposta:  
 
Efectivament, els treballs adjudicats ja han finalitzat. Podem afegir que 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’agost de 2018 es va 
aprovar la única certificació d’obra corresponent als treballs d’arranjament de 
l’enllumenat públic de la urbanització Esplai Tarragoní, així com els preus 
contradictoris sorgits durant l’execució. 
 
Pregunta. 
 
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? 
 
Resposta:  
 
Cal aclarir que no es tracta de deixadesa, si no que quan s’estava en 
disponibilitat de presentar les dades el termini s’havia exhaurit. Aquestes petites 
incidències són les que es pretenen resoldre amb la convocatòria del procés 
selectiu de quatre llocs de treball d’auxiliars administratius, mitjançant concurs 
oposició lliure, en règim laboral fix i demés processos per a la provisió de llocs 
de treball. 
 
Pregunta. 
 
El socorrista de la piscina té permís per quedar-s’hi després del seu tancament 
i a fer ús de les instal·lacions? 
 
Resposta:  
 
El socorrista no té permís explícit per fer aquesta activitat, si no que cal entendre 
que és una pràctica de salut laboral que millora la prestació del servei. També 
cal entendre que si la seva jornada laboral de vigilància finalitza a les 20.00 h, 
pot emprar els vestidors i dutxes més enllà d’aquesta hora per canviar-se o 
dutxar-se fora del que ja seria el seu horari laboral. 
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Pregunta. 
 
N’està assabentat aquest ajuntament del comportament poc adequat per part 
del socorrista de la piscina envers algunes joves usuàries? 
 
Resposta:  
 
No hi ha constància de cap queixa al respecte per part de les usuàries o, si fos 
el cas, dels respectius pares o tutors. 
 
Pregunta. 
 
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? 
 
Resposta:  
 
L’empresa contractada a l’efecte era l’encarregada de vetllar per al 
desenvolupament de les tasques amb correcció i seguretat. Cas de preveure 
afectacions a tercers havien de garantir la seguretat o evitar-les.  
 
Produïts danys, els particulars han de reclamar a l’empresa causant el seu 
rescabalament. L’ajuntament, com no podria ser d’una altra manera, 
col·laborarà amb les parts implicades per a l’esclariment dels fets i la resolució 
de quantes qüestions estiguin dins l’àmbit de les seves competències. 
 
Pregunta. 
 
El Sr. López sol·licita còpia de l’avant projecte del nou centre educatiu que es 
va enviar al Departament d’Ensenyament. 
 
Resposta:  
 
Els documents referits ja li han estat lliurats via telemàtica durant el passat mes 
d’agost, donant-se per atesa la petició. 
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Pregunta. 
 
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? 
 
Resposta:  
 
Com coneixen, l’article 1 del Reglament  Regulador de les condicions d’ús d’un 
vehicle municipal per a les entitats del municipi circumscriu l’objecte de la norma 
al “transport de material que l’entitat requereixi en el desenvolupament de les 
seves activitats ordinàries” entenent que aquesta comesa no és la pròpia de les 
entitats urbanístiques col·laboradores ni de les associacions de veïns ni 
comunitats de propietaris, que desenvolupen la seva tasca des de la vessant 
interna al sector o finca, no afectant a qüestions relacionades amb el seu 
objecte social. Per tant, no es requereix la notificació individualitzada a aquestes 
entitats d’acord amb la normativa vigent i la jurisprudència que la interpreta, 
restant salvaguardats els seus drets amb el tràmit genèric d’informació pública 
obert a l’efecte amb la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Pregunta. 
 
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. 
 
Resposta:  
 
La dificultat de la tala i la necessitat d’emprar mitjans mecànics especialitzats 
ha demorat aquesta comesa, que en tot cas es realitzarà abans que arribin els 
períodes en que les ventades són més freqüents. 
 
Pregunta. 
 
El Sr. López posa de manifest que Correus està prestant un servei molt deficient 
al municipi. 
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Resposta:  
 
L’equip de govern comparteix aquesta opinió i així es farà saber als 
responsables de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., S.M.E. una 
vegada haguem recopilat un nombre suficient de queixes i escrits d’usuaris 
descontents a l’objecte de fonamentar la queixa.  
 
Pregunta. 
 
El Sr. Carlos Álvarez sol·licita se li faciliti el cost de construcció de les pistes del 
Pàdel. 
 
Resposta:  
 
Les pistes de pàdel es troben en procés d’execució, doncs encara no ha estat 
emès el certificat de final d’obra ni s’ha fet la recepció dels treballs per part de 
l’ajuntament. Per aquest motiu ens remetem a les dades de la contractació dels 
treballs, que com hom recordarà foren adjudicats mitjançant acord de la Junta 
de Govern Local de data 8 de març de 2018 a l’empresa Casanova Bertran SL 
per un import de quaranta-nou mil nou-cents vint-i-dos euros amb vint-i-cinc 
cèntims, IVA inclòs. 
 
Una vegada rebuda l’obra per part de l’ajuntament es donarà la informació de 
la liquidació definitiva de l’obra. 
 
Acte seguit es formulen les següents intervencions: 
 
El regidor Sr. López posa de manifest que degut al canvi de companyia de 
serveis de telefonia dels mòbils, el servei de vigilants no té cobertura en el seus 
aparells. 
 
El Sr. alcalde li explica que s’ha detectat últimament, tant en la companyia 
Vodafone com en Movistar, una disminució de la cobertura en el terme del 
Catllar i per tant es procedirà a formular la queixa corresponent. 
 
El Sr. López posa de manifest que l’estació meteorològica que l’ajuntament té 
instal·lada al terrat no funciona adequadament, i que degut a la utilitat que pot 
tenir pels habitant del Catllar per tal d’acreditar causes meteorològiques en 
algun d’any que hagin sofert, caldria procedir al seu reglatge. 
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El Sr. alcalde reconeix que efectivament cal fer-li manteniment i assumeix el 
compromís de fer-ho. 
 
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 
 
      

      


