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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 13 DE DESEMBRE DE 
2018. 
 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia 13 de desembre 
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 
Francesc Virgili Guell 
Joan Díaz i Rull 
Ilé Gomis i Quintero 
M Goretti Gatell i Anglès 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
 
Han excusat la seva assistència el regidor Sr. Carles Guillén i Montserrat i la 
regidora Sra. Eva Zafra Agea. 
 
SECRETARI ACCTAL: 
Josep Llop i Tous 
 
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 DATA 8 DE NOVEMBRE 
DE 2018. 
 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del ple corresponent a la sessió 
ordinària del ple de data 8 de novembre de 2018, la qual havia estat tramesa 
juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.  
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El Sr. Antonio López proposa esmenar puntualment l’acta en el sentit de 
finalitzar la resposta de l’alcaldia a la qüestió per ell plantejada sol·licitant una 
còpia del nou carrerer, quedant la resposta amb el contingut següent: “El Sr. 
alcalde fa lliurament al Sr. López d’una còpia digital, en format PDF, del nou 
carrere aprovat.”  
 
Els membres 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: 
 
Acte seguit se 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, Francesc Virgili 
Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, M Goretti Gatell i Anglès, Antonio 
López López, M Montserrat Inglés Novell i Carlos Álvarez Molina. 
 
Abstencions: cap 
 
Vots en contra: cap 
 
Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat. 
 

2. PROPOSTA DE L'ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 9/2018, 
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
 
Es dóna compte de la següent proposta: 
 
“Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses 
mitjançant crèdit extraordinari. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per diligència de l’Alcaldia de data 5 de desembre de 2018 s’inicia l’expedient 
per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari, i s’ha 
elaborat la corresponent proposta. 
 
2. El secretari-interventor ha emès informes favorables. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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, i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 
 
2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de 
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en 
el pressupost de la corporació no existeixi crèdit suficient, el president ha 
d'ordenar la incoació de l'expedient de crèdit extraordinari 

El finançament es fa a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

3. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es 
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 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, 
amb relació a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP). 
 
Per tot això, proposo que el Ple de l'Ajuntament, adopti el següent acord: 
 
Primer.-  Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 09/2018, per 

import de 28.500,00€, que cal finançar mitjançant romanent de 
tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el següent detall: 

 
 

Aplicació Concepte Saldo 
inicial 

Increment Saldo final 

165-62324 Substitució enllumenat 
públic castell i església 

0,00 25.000,00 25.000,00 

171-75100 Aportació ACA neteja 
lleres 

0,00 3.500,00 3.500,00 

 
Segon.-  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 

quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí 
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Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà 
ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat 
des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”. 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i 
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero i Marcelo 
Javier Tarantino Mingo. 
 
Vots en contra: Els dels Regidors Antonio López López, M Montserrat Inglés 
Novell i Carlos Álvarez Molina. 
 
Abstencions: cap. 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta 
 
El regidor Sr. Antonio López manifesta que el Grup ha votat en contra tal i com  
ha fet a la resta d’expedients de modificació de crèdit i també perquè els hi ha 
mancat informació. 
 
3. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, UNICAT, 
PDCAT, ERC I IC-V PER INSTAR EL DEPARTAMENT DE SALUT A 
RECONÈIXER L’ATENCIÓ PRIMÀRIA COM EL VERITABLE EIX DEL 
SISTEMA SANITARI PÚBLIC.  
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
Tal com ha reiterat l’OMS, en la seva conferència del passat mes d’octubre per 
commemorar el 40è aniversari de la Declaració d’Astanà, disposar d’una 
Atenció Primària efectiva i de qualitat és una garantia necessària per a la 
viabilitat i sostenibilitat de qualsevol sistema sanitari. 
 
L’Atenció Primària és la columna vertebral del sistema, però el Govern de la 
Generalitat li ha anat fent perdre el seu pes en el marc del pressupost de Salut 
i no només per efecte de les retallades, ja que el percentatge de pressupost 
dedicat a l’atenció hospitalària ha crescut en detriment, com dèiem, de l’Atenció 
Primària. 
 
Els darrers anys s’han perdut més de 1.000 professionals i no es cobreixen les 
jubilacions. Això ha portat al fet que el temps d’espera de la ciutadania per rebre 
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atenció estigui avui per sobre dels 5 dies -i, en la majoria dels casos, entre dues 
i tres setmanes-, quan el temps d’espera per ser atès no hauria de ser superior 
a 48 hores. 
 
A més, aquesta manca de personal i l’increment de pacients han fet reduir el 
temps de visita per sota dels 8 minuts, quan hauria de ser de 12 minuts, tal com 
estan reivindicant els i les professionals així com les societats científiques. Hem 
de tenir present que l'envelliment de la població fa que hi hagi pluripatologies i 
major complexitat en les malalties i, per tant, cal més temps d'atenció. 
 
A la Primària és on més jubilacions anticipades es donen, rotacions i canvis de 
CAP per part dels i les professionals cremats. A aquesta realitat hi hem d’afegir 
també que en 7 anys han perdut un 30% del seu sou i la precarietat laboral i la 
no conciliació estan a l’ordre del dia.  
 
És per això que més de 5.700 professionals de l’Atenció Primària, entre metges 
de família, pediatres i ginecòlegs, estan cridats a la vaga entre els dies 26 i 30 
de novembre.  
 
La mobilització és l’única resposta que els hi han deixat davant l’immobilisme 
de l’ICS (Institut Català de la Salut), que reconeix els problemes, però no ofereix 
cap alternativa ni proposta de solució. 
Els i les professionals que han aguantat el sistema durant tots els anys de 
retallades i han lluitat per donar la millor assistència ja estan tips de copets a 
l’esquena. Aquesta vaga, convocada pel sindicat Metges de Catalunya, té el 
suport de CAMFIC, Marea Blanca, altres sindicats i dels i les professionals 
d’infermeria, que també plantegen mobilitzacions en relació a demandes 
pròpies d’aquest col·lectiu. 
 
DAVANT D’AQUESTA SITUACIÓ, EL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 
CATLLAR ACORDA: 
 
Primer.-  Instar el Govern de la Generalitat a reconèixer l’Atenció Primària i 

Comunitària com el veritable eix del sistema sanitari públic, donant-li 
el pes que necessita en el pressupost del departament de Salut per 
arribar a un mínim del 20% del pressupost. 

 
Segon.-  Instar el departament de Salut i, específicament, la Gerència de l’ICS 

a una negociació efectiva amb tots els col·lectius que treballen en 
l’Atenció Primària, que pateixen l’impacte de les males condicions 
laborals i la pèrdua de dignitat de la tasca assistencial. 
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Tercer.-  Donar suport a la mobilització convocada, i a aquelles convocades 

per altres col·lectius en què es reivindiquen millores assistencials, de 
canvis en les estructures organitzatives i millores econòmiques i 
laborals, que hauran de repercutir en la bona qualitat assistencial en 
l’atenció primària. 

 
Quart.-  Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat 

de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de 
Municipis.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i 
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo 
Javier Tarantino Mingo, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell i 
Carlos Álvarez Molina. 
 
Vots en contra: cap. 
 
Abstencions: cap. 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat 
 
4. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, UNICAT, 
PDCAT, ERC I IC-V DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Tots els dies de l'any haurien de ser 25 de Novembre, Dia Internacional contra 
la Violència de Gènere. El Grup Socialista vol manifestar el seu ferm compromís 
amb les dones víctimes d'aquesta xacra social que ha de ser eradicada. I per 
això, necessitem el compromís individual de tota la ciutadania, homes i dones, 
i el compromís col·lectiu de tota la societat i de tots els partits polítics. La 
violència masclista ens interpel·la a tots i totes i la nostra obligació és combatre-
la amb tots els mitjans, començant per les administracions, cadascuna des de 
les seves competències. 
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Per nosaltres, garantir una vida lliure de violència vers les dones, les seves filles 
i fills, és un objectiu prioritari. No serem una democràcia plena mentre existeixin 
dones amenaçades i insegures, mentre algunes d'aquestes dones acabin 
assassinades, i d’altres, comprades i explotades sexualment.  
 
La violència de gènere no té cabuda en la societat que volem ser, ni en la 
democràcia que volem consolidar. Les dones tenen dret a viure en llibertat i 
igualtat d’oportunitats, sense que la seva vida estigui en perill pel fet de ser 
dones. Tampoc pel fet de ser dones podem permetre que pateixin explotació 
sexual, que és un exercici de violència masclista, una vulneració dels drets 
humans, una cruel manifestació de la desigualtat i de la feminització de la 
pobresa, i per això, exigim tolerància zero contra els prostituidors i puteros. 
 
El combat contra la violència masclista i l'atenció a les víctimes no podrà 
avançar si no s'estableixen mecanismes de coordinació entre les diferents 
administracions amb competències en la matèria. Totes les institucions han de 
treballar conjuntament per assolir aquest objectiu, per sobre de plantejaments 
polítics i estratègies. I perquè això sigui possible, cal dotar a les administracions 
dels recursos econòmics i del personal especialitzat que es requereix. 
 
El Congrés i el Senat van aprovar fa un any les mesures del Pacte d'Estat contra 
la Violència de Gènere amb un ampli consens entre tots els grups. Des de juny 
de 2018, l‘Estat Espanyol compta amb un nou Govern. Un govern feminista 
compromès amb la igualtat i obstinat en acabar amb la violència de gènere. De 
les paraules s'ha passat als fets i s'han posat en funcionament moltes de les 
mesures del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. 
 
A la reunió de la Conferència Sectorial d'Igualtat del 31 de juliol, es van acordar 
per unanimitat els criteris pel repartiment dels 100 milions d'euros 
corresponents a les Comunitats prevists en el Pacte d'Estat, els dels 20 milions 
d'euros per als Ajuntaments i es va distribuir el fons de la Delegació de Govern 
contra la Violència de Gènere de 9,5 milions d'euros. El 3 d'Agost es va aprovar 
un Reial decret Llei que ja estat convalidat per unanimitat al Congrés dels 
Diputats, que: 
 
• Retorna les competències als Ajuntaments en la promoció de la Igualtat i la 
lluita contra la Violència de Gènere, i estableix el repartiment dels 20 milions 
d'euros (que es doblaran al proper any).  
• Modifica la Llei Integral contra la Violència de Gènere per millorar l'assistència 
a les víctimes en els processos judicials i facilitar l'accés als recursos 
d'assistència.  
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• Modifica el Codi Civil perquè els i les menors exposades a Violència de Gènere 
només necessitin el permís d'un progenitor per rebre atenció psicològica. Un 
maltractador no pot ser un bon pare. 
 
D'altra banda, s'ha tornat a posar en funcionament l'Observatori de Salut de les 
Dones. També s'ha previst solucions habitacionals per a dones víctimes de 
Violència de Gènere dins del Pla Estatal d'Habitatge. I el proper curs escolar 
comptarà amb assignatures en valors i drets d'igualtat. 
 
De la mateixa manera, en aquests moments, s'està tramitant al Congrés dels 
Diputats la Proposició de Llei del Grup Parlamentari Socialista per reformar la 
Llei Orgànica del Poder Judicial, per formar els jutges i magistrats en matèria 
d'igualtat, i per augmentar el nombre de jutjats penals especialitzats en violència 
masclista. 
 
També recentment, el Congrés dels Diputats ha admès a tràmit la Proposició 
de Llei del Grup Parlamentari Socialista per garantir la igualtat de tracte i 
oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació, per avançar en la 
igualtat efectiva en l'àmbit empresarial i laboral. Per la seva banda, en l'avanç 
dels Pressupostos per 2019, el Govern d'Espanya s'ha compromès a finançar 
de manera completa el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i a 
incrementar aquesta partida, de manera que els Ajuntaments passaran a 
percebre el doble, és a dir 40 milions d'euros en 2019. 
 
Al Parlament, el PSC segueix reclamant al Govern garantir el desplegament 
d'aquelles mesures del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere que 
depenen de competències de la Generalitat. El passat 18 d'octubre, Catalunya 
va rebre 12,'8 milions d'euros pel desplegament de mesures del Pacte d'Estat 
contra la Violència de Gènere  que representa el 75% dels diners pressupostats 
per 2018 i ja s'han iniciat els tràmits per transferir el 25%. Aquests 12'8 milions 
d'euros poden servir per implementar una de les mesures més urgents com són 
les Unitats de Valoració Forense Integral (UVIF), aprovades al Parlament a 
proposta socialista i que són eines clau per mesurar el risc de les dones víctimes 
de violència masclista i decidir sobre custòdies o règims de visites i que haurien 
d'estar ja desplegades en la seva totalitat al setembre de 2019. Necessitem a 
més concretar un Pacte Català contra la Violència masclista, donat que les 
polítiques adreçades a les dones a Catalunya s'han retallat fins a un 31,59% 
des de 2010.  
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En definitiva, hem de prioritzar el necessari consens, amb responsabilitat i 
celeritat, perquè contra la violència masclista, necessitem fets, no paraules 
només! 
 
Per tot això, proposem per a la seva aprovació pel Ple els següents acords: 
 
Primer.-  Que el Govern estatal continuï impulsant les mesures recollides en el 

Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere a l'àmbit educatiu, social, 
jurídic, econòmic, de protecció, conscienciació i sensibilització social. 

 
Segon.-  Instar a les Corts Generals agilitar tots els canvis legislatius impulsats 

pel Govern per poder aplicar les mesures contingudes en el Pacte 
d'Estat Contra la Violència de Gènere al més aviat possible. 

 
Tercer.-  Instar al conjunt dels Grups Parlamentaris de les Corts Generals a 

tramitar els Pressupostos Generals de 2019, que suposaran un 
increment de les partides destinades a Comunitats Autònomes i 
Ajuntaments per a la lluita contra la Violència de Gènere. 

 
Quart.- Instar a les diverses institucions catalanes que promoguin un gran 

pacte català per garantir el desenvolupament de les polítiques contra 
la violència masclista. 

 
Cinquè- Que el Govern estatal, català i al propi ajuntament instin als mitjans 

de comunicació a evitar aquells continguts que transmetin un 
estereotip de relacions de parella basat en comportaments 
masclistes, utilitzin llenguatge no sexista i visibilitzin la realitat de 
discriminació i violència masclista que pateix la meitat de la població. 

 
Sisè.- Instar al govern municipal a promoure campanyes de sensibilització 

especialment dirigides al jovent per fomentar les noves masculinitats 
i la igualtat d’oportunitats real.  

 
Setè.- Adherir l’Ajuntament a la Xarxa de municipis lliures de tràfic de dones, 

nenes i nens per a l'explotació sexual, impulsades per la organització 
feminista Movimiento Democráctico de Mujeres, on molts ens locals, 
de tots els colors polítics, estem lluitant contra aquesta xacra. 

 
Vuitè.- Donar trasllat de la Moció i la seva aprovació al govern estatal, a 

l’Instituto de la Mujer, a la Generalitat, a l’ICD, als grups polítics del 
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Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i 
a l’Associació Catalana de Municipis.” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i 
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo 
Javier Tarantino Mingo, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell i 
Carlos Álvarez Molina. 
 
Vots en contra: cap. 
 
Abstencions: cap. 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat 
    

5. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’UNICAT, PDCAT, 
ERC I IC-V PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG JURÍDIC DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL I DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS QUE FAN VAGA 
DE FAM.    
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Catalunya pateix una vulneració dels Drets humans fruit de l’empresonament 
injust i injustificat, des del 16 d’octubre de 2017, primer dels presidents 
d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi 
Sànchez, i al cap d’uns dies, dels representants del Govern de Catalunya, el 
vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, 
Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme 
Forcadell. Altres representants polítics, com el president Carles Puigdemont, 
els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret, Marta 
Rovira i Anna Gabriel, van haver de marxar a l’exili davant la persecució judicial 
de tots aquells que van voler posar les urnes al servei de la ciutadania. 
 
Durant tot aquest temps s’han vulnerat els drets civils i polítics amb una presó 
preventiva totalment indecent. Assistim a un estat judicial que vulnera drets com 
la presumpció d’innocència, els drets polítics i la llibertat, recollits en el Conveni 
Europeu de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.  
 
Aquesta vulneració queda reflectida en les diverses resolucions del Tribunal 
Suprem i de l’Audiència Nacional, que responen a una clara voluntat de castigar 



 
 
 
 

 

11 

tots aquells que van promoure el dret a expressar-se democràticament en el 
referèndum del passat l’1 d’octubre de 2017.” 
 
El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que 
vulneren els seus drets com a ciutadans. S’han presentat fins a 12 recursos 
d’empara davant el Tribunal Constitucional, dels quals tots han estat acceptats 
però cap ha estat resolt. El primer recurs d’empara acceptat a tràmit pel 
Constitucional contra l’ordre de presó provisional decretada per l’Audiència 
Nacional es va presentar el 22 de novembre del 2017. Un any després, el 
Tribunal Constitucional no s’ha pronunciat, allargant deliberadament el procés. 
 
La Llei d’enjudiciament criminal i la doctrina del mateix Tribunal Constitucional 
estableixen que els recursos contra els escrits de presó provisional han de 
gaudir de tramitació preferent i s’han de resoldre en un termini màxim de 30 
dies. 
 
Tota aquesta demora, que no s’ha produït en altres ocasions anteriors, només 
busca bloquejar la possibilitat que els presos polítics puguin accedir a la justícia 
europea, i en concret al Tribunal Europeu de Drets Humans. És per aquest 
motiu, que el dissabte 1 de desembre els presos polítics, Jordi Sànchez i Jordi 
Turull, i dos dies més tard, Josep Rull i Joaquim Forn, van iniciar una vaga de 
fam des de la presó de Lledoners com a mesura de protesta per aquesta 
intencionada dilació judicial i la vulneració dels seus drets civils i polítics. 
 
Amb tots aquests motius i antecedents, l’Ajuntament d’El Catllar ACORDA: 
 
Primer.-  Donar ple suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sànchez, Jordi 

Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, d’iniciar una vaga de fam. 
 
Segon.-  Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i 

empresonades, pel referèndum de l’1-O a través d’una presó 
preventiva totalment injustificada que vulnera el dret a la presumpció 
d’innocència i el dret a la llibertat. 

 
Tercer.-  Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació 

dels recursos només busca evitar que els presos polítics puguin 
accedir a la justícia europea per endarrerir la seva posada en llibertat. 

 
Quart.-  Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol 

persona acusada, que no bloquegi interessadament qualsevol recurs 
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judicial ni l’allargui injustificadament. Demanem una justícia imparcial 
i que respecti els drets civils. 

 
Cinquè.- Manifestar la voluntat de contribuir des d’aquest ajuntament a fer 

difusió dels motius i greuges que han portat als presos a realitzar la 
vaga de fam i a impulsar accions que amplifiquin les seves peticions 
de forma cívica i pacífica. 

 
Sisè.-  Igualment, fer una crida a la ciutadania, entitats i col·lectius d’aquest 

municipi per tal que facin també un posicionament a favor dels presos 
polítics i les seves reivindicacions legítimes. 

 
Setè.-  Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es 

jutgi en un marc democràtic i on sigui real la imparcialitat de la justícia 
i la separació de poders de l’Estat. 

 
Vuitè.-  Tot i que el motiu de la vaga de fam no és aquest, exigir, una vegada 

més, l’alliberament dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats 
i exiliades que són perseguits per fomentar únicament la democràcia 
i la participació ciutadana basant-se en el dret a decidir, 
internacionalment reconegut. 

 
Novè.-  Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de 

la Generalitat, al Govern de l’Estat espanyol, al Tribunal 
Constitucional, al Tribunal Europeu de Drets Humans, al Parlament 
Europeu, a l’Oficina de l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als 
Drets Humans i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).” 

 
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia mitjançant la modalitat 
de vot nominal, a petició expressa del Grup Municipal del PSC i amb el següent 
resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i 
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero i Marcelo 
Javier Tarantino Mingo. 
 
La Sra. M Montserrat Inglés Novell i el Sr. Carlos Álvarez Molina manifesten el 
seu desacord amb la mesura de la presó establerta, però s’abstenen. 
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El Sr. Antonio López López, vota en contra en base als motius que després es 
relacionen i que lliura per escrit. 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta 
 
El Sr. Antonio López López vota en contra, respecte del primer dels acords, 
“perquè respectem aquesta decisió tant dramàtica i personal d’alguns dels 
polítics presos que han decidit iniciar una vaga de fam.  
  
Com també respectem la de la resta dels dirigents independentistes presos que 
han decidit no sumar-se a la vaga de fam dels seus companys.  
  
Ningú pot dubtar que aquestes circumstàncies dificulten el procés de 
normalització política. Malauradament aquesta acció de protesta no ajuda, ni 
afavoreix en res al diàleg entre la Generalitat i l'Estat.” 
 
En quant al segon acord, “cal respectar els procediments i les decisions judicials 
en el marc del nostre Estat de Dret, tot i que reiterem una vegada més que 
considerem desproporcionades les mesures cautelars que han implicat la 
privació provisional de llibertat de polítics i responsables d'entitats i moviments. 
  
El respecte escrupolós a les decisions judicials dins el marc del nostre Estat de 
Dret, no hauria de ser un obstacle per poder demanar avaluar aquestes, més 
encara quan resolucions com la de l'Audiència Nacional comporten la pèrdua 
de llibertat de representants dels ciutadans de Catalunya, elegits 
democràticament, i els seus efectes –atenent els motius del seu 
empresonament cautelar- poden afeblir el marc de convivència que el nostre 
sistema polític ha de protegir. 
  
Per això defensem –respectant, per damunt de tot, la independència del poder 
Judicial i dels seus jutges en el marc del nostre Estat de Dret- la revisió d’aquest 
acte judicial de caràcter cautelar, i la posada en llibertat de tots els polítics i 
dirigents encausats pels actes il·legals que van cometre, a l’espera del seu 
judici.” 
 
En relació  tercer i quart, “cal que acatem les decisions judicials perquè estem 
en un Estat democràtic i de dret, però en aquest cas no compartim 
l'endarreriment i els lents procediments del TC per resoldre els recursos 
d'empara dels presos.  
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Però manifestem que des de les institucions polítiques legítimament 
representades no podem influenciar, ni interferir en cap decisió del poder 
Judicial en un Estat de Dret, tal i com aquesta moció explicita en aquests 
acords”. 
 
Respecte dels acords cinquè i sisè, “el nostre objectiu i dedicació principals en 
aquest consistori ha estat i és el de vetllar pel nostre municipi, i per a totes les 
nostres conciutadanes i conciutadans que hi conviuen, per la millora de la seva 
qualitat de vida i la cohesió social dels nostres barris. 
  
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. 
  
Com electes locals, el nostre deure ha de ser prioritzar els afers i les polítiques 
d’àmbit local que directament afecten el nostre municipi i a la vida diària dels 
nostres conciutadans i conciutadanes, i així poder seguir treballant plegats per 
sobre de la discrepància política, salvaguardant la bona convivència, cohesió, i 
el respecte mutu entre els veïns i les veïnes del nostre municipi. 
  
Estem davant un problema polític que ha provocat una greu divisió social, la 
única resposta és la recerca permanent de solucions acordades que puguin 
aconseguir el suport d'àmplies majories, i un permanent esforç de reconciliació. 
  
Per tant, com electes locals ens sentim apel·lats a la responsabilitat de 
contribuir a l’entesa, i no volem alimentar cap espiral de reacció o actuacions 
extremes que esquerdin els espais de diàleg i convivència municipals”. 
 
En quant al setè dels acords, “no s'està jutjant ni una ideologia ni una opció 
política. Serà un judici contra diverses personalitats polítiques que van incomplir 
les lleis, unes normes fonamentals polítiques i refremdades democràticament 
com són l’Estatut d’Autonomia i la Constitució. 
  
El nostre país és un Estat democràtic i de Dret, i per tant els dirigents 
independentistes tindran un judici amb totes les garanties que la independència 
judicial protegeix i empara. 
  
L’actual Govern català, no entén que en un Estat de dret i democràtic com el 
nostre, hi ha separació de poders, i per tant no pot qüestionar-se la neutralitat 
dels jutges projectant ombres que debiliten la independència judicial”. 
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I, finalment, respecte del vuitè acord, “defensem sempre el compliment de la llei 
perquè només hi ha democràcia des del respecte a la legalitat i als seus propis 
mecanismes de reforma previstos, el que garanteix la nostra llibertat enfront de 
l’arbitrarietat del poder. 
  
La sol·licitud d'un referèndum d'autodeterminació no ha tingut mai el suport de 
2/3 del Parlament. El que realment val la pena sotmetre a referèndum, són en 
primer lloc, acords sorgits d'un procés de deliberació, d'aproximació de 
posicions i d'acord amb una gran majoria parlamentària, tal com preveu la 
reforma del nostre Estatut.  
  
Democràcia directa, sí, però com a culminació d'un procés de democràcia 
representativa àmplia i consensuada. Volem un referèndum per cercar un 
acord; i no per trencar un país.  
  
I, per això estem completament d'acord amb el president Pedro Sánchez quan 
situa la qüestió en un acord sobre autogovern que sigui sotmès al vot dels 
ciutadans.  
  
En aquest sentit, defensem: diàleg, negociació i entesa dins el marc legal actual 
de l’Estatut i la Constitució.   
  
Correspon a les forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya, 
en primer lloc, provar de superar aquesta divisió i reconstruir el consens 
democràtic al voltant de les institucions de tota la ciutadania catalana. Cal 
provar de construir projectes de futur pel país que comptin amb consensos tan 
amplis com siguin possibles.  
  
Ens cal cercar una sortida pactada assolint un compromís ferm amb el diàleg i 
la negociació com a elements bàsics per a la convivència i reprendre el consens 
polític que sempre ens ha definit a Catalunya, i la seva unitat civil.” 
 
6. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER INSTAR 
AL GOVERN CATALÀ A RETORNAR LES PAGUES EXTRES DE 2013 I 2014 
ALS TREBALLADORS DE LA FUNCIÓ PÚBLICA 
 
Es dóna compte de la següent moció: 
 
“Una de les moltes conseqüències de les retallades dels últims anys ha estat la 
pèrdua de drets econòmics i laborals dels treballadors i les treballadores 
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públiques. Aquest col·lectiu ha estat un dels que més esforços ha fet els darrers 
anys. Una bona mostra d’això és el no pagament de les pagues extres per part 
de l’Administració, cosa que va passar els anys 2012, 2013 i 2014. 
 
Un cop superat el període més cru de la crisi econòmica, és el moment que els 
treballadors i les treballadores públiques recuperin els drets que van veure 
escapçats en un esforç de solidaritat. En aquest sentit, el 2013 i el 2014, el 
Govern de la Generalitat va decidir per acord de Govern treure una de les dues 
pagues extraordinàries anuals, amb el compromís de retornar-les a partir de 
l’any 2015. 
 
Durant el primer semestre de 2017 es va arribar a un acord, entre els sindicats 
i el Govern de la Generalitat, per tal d’abonar durant el 2018 el 10%, com a 
mínim, de la paga extra de 2013, emplaçant-se a negociar i acordar durant el 
segon semestre de 2017, el pagament de la resta de la paga de 2013, la de 
2014 i el retorn dels altres drets que havien estat retallats: fons d’acció social, 
aportacions al pla de pensions, productivitat, reducció del 15% de la jornada i 
el salari al personal interí, així com la paralització de les ofertes d’ocupació. 
 
Finalment, el passat mes d’octubre, el Govern català va presentar un calendari 
de retorn de les pagues de 2013 i 2014 per als pròxims 8 anys, acabant l’any 
2026. Això va provocar que els sindicats trenquessin les negociacions en el si 
de la Mesa General de la Funció Pública i anunciessin mobilitzacions que s’han 
concretat en una vaga general el pròxim 12 de desembre. 
 
Si volem un sector públic fort i uns bons serveis públics, cal que es reconeguin 
els drets socials i econòmics als empleats i les empleades públiques. 
 
És per tot això que el Grup Municipal del PSC del Catllar, presenta al Ple de la 
Corporació els següents acords:  
 
Primer.-  Demanar al Govern de la Generalitat que retiri la proposta que va 

presentar a la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC), el 31 
d’octubre de 2018, en la qual es plantejava el retorn de les pagues de 
2013 i de 2014 en els pròxims vuit anys, finalitzant l’any 2026.  

 
Segon.-  Demanar al Govern de la Generalitat que faci efectiva la devolució, 

com a mínim, del 10% de la paga de 2013 abans de desembre de 
2018, tal com es va acordar en la Mesa General de Negociació dels 
Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
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(MEPAGC), de juny de 2017, entre el Govern i els sindicats més 
representatius. 

 
Tercer.-  Demanar al Govern de la Generalitat que prioritzi i calendaritzi el 

retorn de les pagues extraordinàries dels treballadors i les 
treballadores públiques dels anys 2013 i 2014, de tal manera que la 
paga de 2013 s'hagi reemborsat completament al llarg de 2019 i la 
paga del 2014 al llarg de 2020. 

 
Quart.-  Demanar al Govern de la Generalitat que s’estableixi un calendari de 

retorn de la resta de drets suspesos i sostrets que encara resten 
pendents de retornar. 

 
Cinquè.-  Traslladar aquests acords al Departament de Polítiques Digitals i 

Administració Pública  de la Generalitat de Catalunya, als grups 
polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a l’Associació de Municipis de Catalunya.” 

 
Acte seguit i a petició del Grup Municipal del PSC, en tant que promotor de la 
mateixa, es considera escaient retirar aquest punt de l’ordre del dia per quant 
fa dos dies la Generalitat i els Sindicats han assolit un acord al respecte i s’ha 
desconvocat la vaga. Si bé s’estarà a l’aguait del compliment dels acords 
esmentats.  
 
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 
 
1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL NÚM. 2018/347 AL 2018/380. 
 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2018/451, de data 
5 de novembre de 2018, al 2018/512, de data 3 de desembre de 2018. 
 
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats. 
 
2. INFORMES 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 a la convocatòria per a la implantació de mesures 
recollides als plans d’acció d’energia sostenible (PAES) dels ajuntaments 
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adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses, anualitat de 2018 per tal de substituir 
l’enllumenat públic ornamental de l’església i del castell, amb la qual cosa 
obtindré, un estalvi de més del 50% en quant a potència instal·lada i a consum 
energètic, propiciant, alhora una descàrrega dels quadres de connexió  
existents. 
 
A aquests efectes s'ha redactat per part de l’enginyer tècnic industrial, Sr. Anton 
Maria Anglès Cunillera, el "Projecte per la substitució de l’enllumenat 
ornamental de diverses instal·lacions municipals", amb un pressupost 
d’execució per contracta de 23.069,11 €. 
 
Informar que la Diputació ha concedit l’ajut per al funcionament de les llars 
d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació infantil a 
escoles rurals corresponent al curs 2017-2018 per import de 23.660 €, essent 
el màxim subvencionable en relació a la despesa acreditada. 
 
També ha estat concedida l’assistència tècnica per implementar accions de 
sensibilització per al control de la plaga del mosquit tigre i altres mosquits, 
adreçades a escoles i a la població en general. Aquest ajut és en espècie, i es 
lliurarà el material a difondre en format imprès i/o en suport digital. 
 
2) En quant a la convocatòria d’ajuts que promou la Comissió Europea 
coneguda com a WIFI4EU per finançar la instal·lació de punts WiFi gratuïts en 
espais públics municipals, informar que s’ha rebut un correu electrònic 
comunicant que la nostra proposta no ha estat beneficiària de cap dels bons de 
15.000 € que preveia la convocatòria. Estarem a l’aguait per a noves 
convocatòries. 
 
3) En quant als ajuts atorgats per l’ajuntament a particulars i entitats, informar 
que mitjançant sengles acords de la Junta de Govern es van atorgar els ajuts 
següents:  
 
Al  Club Futbol Sala El Catllar Atlètic per tal que pugui fer front a les despeses 
extraordinàries del lloguer del poliesportiu d’Altafulla durant la temporada 
2017/2018, un ajut per import de 3.906 €. 
 
A l’entitat Bigotiscat Gats del Catllar per tal que pugui fer a front a les seves 
despeses d’esterilització de gats abandonats durant l’any 2018, un ajut per 
import de 1.000 €. 
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A la Comunitat de Propietaris de la Urbanització Sant Roc un ajut per import de 
1.356,55 euros corresponents al cinquanta per cent de les factures d’enllumenat 
públic corresponent als període comprès entre les mesos de maig a octubre de 
2018. 
 
4) En el marc dels assumptes relatius al planejament i gestió urbanística, dir 
que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha procedit a inscriure en el 
Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores la Junta de Compensació 
provisional de la Quadra dels Manous, sector 15 del planejament municipal. 
 
5) En relació amb l’àrea de recursos humans, informar que respecte del concurs 
oposició per a la provisió de quatre llocs de treball d’auxiliar administratiu, 
d’administració general, grup C2, personal laboral fix i creació de borsa de 
treball, un cop superades les proves de coneixements i pràctiques tenim prop 
d’una quarantena de candidatures que continuen endavant. Ara només resta 
acabar de qualificar les proves de pràctica informàtica, que s’han fet emprant 
programari de general accés, com el processador de textos i el full de càlcul, 
fer la valoració de mèrits i l’entrevista personal per tal que el tribunal presenti la 
llista ordenada de candidatures. Esperem que dins els primers dies de l’any 
2019 puguem incorporar les quatre persones seleccionades en els quatre 
primers llocs.  
 
En quant al procés selectiu per a la provisió d’un lloc de tècnic mig, indicar que 
la prova de coneixements i valoració de mèrits i entrevista personal programada 
per al dia 20 del corrent ha quedat suspesa amb motiu de la resolució d’un 
recurs plantejat al seu dia contra les bases. En breu s’emetrà nova resolució al 
respecte fixant, de nou, les dates del procediment. 
 
6) El passat 15 de novembre de 2018 la Junta de Govern Local va adjudicar la 
contractació del subministrament de les plaques de noms de carrer necessàries 
per l’ordenació viaria dels La Cativera, Masia Boronat, L’Eixample, La 
Bonaigua, Mas Blanc, La Guinardera, Pins Blancs, Mas Vilet dels Pins, Els 
Cocons, Els Cocons-Mas Pastoret, Parc de Llevant 1 i Parc de Llevant 2, 
mitjançant el procediment del contracte menor per un import de 10.703,27 € en 
el marc dels treballs d’implementació dels canvis aprovats en el nomenclàtor de 
vies municipals i per a la seva instal·lació dins del 2019. 
 
7) Semblantment i també en la mateixa data que l’anterior informat, la Junta de 
Govern Local va aprovar l’inici de l’expedient administratiu per a la contractació 
de les obres incloses al projecte “Arranjament i millora del Camí de Tarragona”, 
per procediment obert simplificat sumari, amb un criteri, per import de 49.996,97 
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€, finançat, parcialment, amb un ajut de la Generalitat de Catalunya en el marc 
de la Convocatòria per a inversions en camins 2018-2020, promoguda pel 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 
 
8) Informar que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 15 de 
novembre de 2018 es varen contractar els treballs de millora de la senyalització 
del sentit principal de circulació a la cruïlla dels carrers Mas de Maneguet i Mas 
de la Creu, a la urbanització Parc de Llevant, a favor de l’entitat Taller Baix 
Camp la pintura vial i amb l’empresa Serveis Vials del Vallès, SL, el 
subministrament de la senyal informativa necessària, essent l’import total de 
448,30 €. 
 
9) Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 22 de novembre s’ha 
adjudicat el subministrament de dos nous equips informàtics, un escàner capaç 
de produir el segell de temps i la renovació de les llicències del paquet ofimàtic 
a l’empresa ICOT, per un import de 8.810,35 € i així poder donar resposta a la 
implantació de l’administració electrònica, l’increment dels llocs de treball 
previstos i la provisió d’un punt d’accés electrònic per la ciutadania,  
 
10) La Junta de Govern del passat 22 de novembre, i amb l’objectiu de renovar 
el disseny de la pàgina web institucional de l'ajuntament, fer-la més compatible 
amb les tecnologies actuals i accessible a totes les persones ha adjudicat el 
servei de reestructuració de la pàgina a l’empresa DeMomentSomTres, per un 
import de 9.992,18 €. 
 
11) Informar que s’han adjudicat el servei de poda en brocada dels plataners 
de l’Avinguda Catalunya a l’empresa VOLPAL JARDINS I SERVEIS SL, per un 
import de 3.569,50 €. 
 
12) També s’han adjudicat els treballs de repintat de la fusteria exterior de la 
casa de la vila al contractista Josep M. Solé Boada, per import de 1.669,80 €. 
 
13) Per tal de garantir la seguretat dels vehicles usuaris del nou vial de connexió 
entre les urbanitzacions de Parc de Llevant 2 i Pinalbert, atès el desnivell que 
aquest presenta amb el torrent amb el que llinda s’ha adjudicat el 
subministrament i col·locació de cinc pedres d’escullera a l’empresa 
Excavacions i Jardineria Jordi Bové, per import de 363,00 € IVA inclòs. 
 
14) Finalment, s’han aprovat els projectes d’obra municipal ordinària per la 
pavimentació de la zona pistes de tennis i pàdel al complex de la Torre d’en 
Guiu, redactat per l’arquitecte Jordi Mercadé i Virgili, amb un pressupost 
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d’execució per contracta de 32.362,20 €, IVA inclòs i el contracte per a 
l’execució de l’obra pública de competència municipal relatiu a l’execució del 
bombeig d’aigua per les instal·lacions del camp de futbol, redactat per l’enginyer 
Anton Maria Anglès Cunillera, i amb un pressupost d’execució per contracta de 
38.289,53 €, IVA inclòs. 
 
3. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Alcalde procedeix a donar resposta a les preguntes formulades en el Ple 
anterior i no respostes en aquella sessió. 
 
Qüestió: 
 
- El Sr. López demana informe del secretari interventor de la situació en què es 
troba el tràmit dels projectes d’urbanització i reparcel·lació del Pla Parcial 
número 6, sector 20 del planejament municipal, entre Mas de Panxé i Pins 
Manous III. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde diu al Sr. López que aquesta informació li serà facilitada en pocs 
dies, doncs el cessament del Sr. Secretari ha endarrerit, lògicament, algunes 
qüestions. En breu li serà facilitada aquesta informació.  
 
Qüestió: 
 
- El Sr. López sol·licita còpia de l’addenda al conveni signada recentment amb 
el club de tennis del Catllar. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una còpia de l’addenda al conveni de 
cessió de les pistes de tennis municipals signat amb el Club de Tennis El Catllar 
en data 4 d’octubre de 2018. 
 
Qüestió: 
 
- El projecte de l’Agència Catalana de l’Aigua de substitució parcial del col·lector 
per gravetat del Catllar i Riera de Gaià, TM de la Riera de Gaià i El Catllar és el 
que preveia desplaçament la canonada de la llera? Alhora, en sol·licita còpia 
del mateix. 
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Resposta:  
 
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una còpia digital, en format PDF, de 
la sol·licitud d’informe a l’ajuntament i de la documentació que l’acompanyava 
relativa a l’obra de referència. També s’adjunta l’informe emès per l’arquitecte 
municipal al respecte.  
 
Qüestió: 
 
-  El Sr. López sol·licita còpia del pla de prevenció d’incendis que ha elaborat 
Limonium. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una còpia digital, en format PDF, de 
la documentació relativa al Plànol de delimitació de les mesures de prevenció 
dels incendis forestals al municipi elaborada per l‘empresa Limònium en 
execució del contracte establert entre aquesta i la Diputació de Tarragona per 
donar compliment a l’assistència tècnica concedida al seu dia a l’ajuntament. 
 
Qüestió: 
 
- El Sr. López sol·licita que el secretari de l’ajuntament emeti document on es 
relacionin les entitats inscrites al registre municipal amb les seves dades de 
contacte i les subvencions atorgades a cadascuna d’elles durant el 2018. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una relació de les entitats inscrites al 
registre municipal amb les seves dades de contacte  i un quadre resum dels 
ajuts concedits a les entitats que ho han sol·licitat, amb data de referència de 
30 de novembre de 2018.  
 
Qüestió: 
 
- Respecte dels actes dels dies 29 i 30 de setembre i 1 d’octubre autoritzats al 
Centre Cultural i vorera adjacent i promoguts per l’entitat ANC voldríem còpia 
de la documentació de la sol·licitud ja que en el primer informe de l’enginyer es 
demanava complir una sèrie de requisits i si hi ha hagut informes dels vigilants 
al respecte. 
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Resposta:  
 
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una reproducció digital, en format PDF, 
de la documentació obrant a l’expedient administratiu d’autorització de l’activitat 
referida. 
 
Acte seguit el regidor Sr. Antonio López formula els següents precs, el redactat 
dels quals lliura per escrit per a la seva constància en acta: 
 
“Sol·licitem còpia del projecte presentat per l'empresa BAMM Arquitectes i 
Associats destinat a Escola de Musica i aulari de l’Institut”. 
 
“Sol·licitem còpia del document, conveni, entre aquest ajuntament i 
Ensenyament per al finançament i col·laboració en l'execució de la escola de 
musica - institut, que segons la revista municipal es signà durant la recent visita 
del conseller Sr. Bargallo i el Sr. alcalde”. 
 
El Sr. alcalde aclareix que no hi ha cap acord signat si no que es va fer públic 
l’acord assolit amb el Conseller. A més, en aquell acte també hi eren presents 
els regidors Srs. M Montserrat Inglés i Carlos Álvarez.  
 
“Vam sol·licitar còpia de l'informe i plànols topogràfics encarregats al Sr. Joseph 
Fernández sobre la Torre d'en Guiu”. 
 
“Sol·licitem acta de Junta de Govern o decret d'alcaldia on s'adjudica el 
monitoratge de l'activitat física de la Gent Gran del Catllar i Pins Manous III”. 
 
“Sol·licitem còpia de tota la documentació de tots els candidats presentats al 
concurs oposició per a tècnic A2, amb data d'entrada de cada document per 
registre”. 
 
“Un cop més tornem a demanar que se'ns concedeixi un espai a aquest grup 
municipal adequat a la nostra dimensió com a grup, amb tot el necessari per 
poder desenvolupar la nostra feina d'oposició en aquest ajuntament, tal com 
marca la normativa”. 
 
Acte seguit el regidor Sr. Antonio López formula les següents preguntes, el 
redactat de les quals lliura per escrit per a la seva constància en acta: 
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- “En quin estat de tràmit es troba el conveni col·lectiu i el pacte de condicions 
laborals dels empleats públics de l’ajuntament.” 
 
El Sr. alcalde informa que es va sol·licitar informe als serveis jurídics de 
l’Associació Catalana de Municipis per al control de legalitat dels pactes 
assolits. Si bé han presentat parcialment aquest informe, manca que el 
completin. La voluntat de l’ajuntament és sotmetre els documents a la 
consideració del ple el mes aviat possible. 
 
La Sra. M Inglés pregunta si es tornarà a passar el text als regidors abans del 
ple. 
 
L’alcalde respon afirmativament. 
 
- Intervé el Sr. Carlos Álvarez i pregunta com està la qüestió de la neteja del 
pati interior de la finca coneguda com el Foment. 
 
El Sr. alcalde contesta que s’ha practicat un requeriment a al propietat atesa la 
manca de col·laboració i un cop exhaurides les vies amistoses o consensuades 
sense resultats positius. 
 
També pregunta el Sr. Álvarez si s’ha informar de la situació als veïns. 
 
El Sr. alcalde manifesta que desconeix aquest extrem. 
 
- “Tornem a preguntar una vegada mes, com estan els recursos presentats, tant 
al concurs de 4 places d'auxiliar administratiu, com al concurs de tècnic A2”. 
 
Estan a punt de sortir les notificacions dels acords adoptats respecte de tots els 
recursos presentats. 
 
El Sr. López sol·licita se’ls faci arribar còpia d’aquests acords. 
 
- “El fanal núm. B2 de Mas Vilet fa mes de dos mesos que no funciona, fa una 
mica més d'un mes es va posar en coneixement per part d'un veí d'aquesta 
incidència ¿com és que ha dia d'avui encara no està resolta?” 
 
- “Hem tingut coneixement que s'ha adjudicat a l'empresa TECLASA de 
Saragossa els diferents sistemes d'alarmes municipals. Voldríem saber perquè 
no s'ha tret a concurs aquest contracte i en quina Junta de Govern o decret 
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d'Alcaldia s'ha adjudicat i si tenim referències de solvència d'aquesta empresa, 
ja que no és del nostre territori i no té oficines aquí”. 
 
- “Voldríem saber si s’està procedint a la creació d'una nova pàgina web 
municipal, si és així, quan s’ha procedit a l'adjudicació i quins han estat els 
procediments per a això, ja que parlem d'una quantitat gens menyspreable 
d'uns 10.000 €, i no hem trobat cap partida en el pressupost o modificació de 
crèdit per dur-la a terme”. 
 
- “En diferents plens ens hem fet ressò de les queixes del Síndic de Greuges 
de la poca o nul·la col·laboració d'aquest ajuntament amb aquest organisme. 
Un cop mes el Síndic de Greuges Sr. Rafael Ribó el 15 de Novembre ens 
demana documentació sobre el EXP. AO-00106/2016, en el qual ens recorda 
que porten mes de tres mesos esperant resposta, donant-nos de termini fins al 
10 de desembre. S'ha donat resposta a aquest escrit? Per que no s'ha fet 
abans? Si s'ha fet, volem còpia de l'escrit amb data de sortida”. 
 
- “Amb número de registre d'entrada 4993 una veïna del nostre municipi es 
queixa de diversos problemes de trànsit. Quina solució pensa prendre aquest 
equip de govern al respecte? Tornaran a tornar els talonaris de denúncies als 
vigilants i se'ls permetran que treballin?” 
 
- “A conseqüència de l’últim episodi de fortes pluges, el tram final del Camí de 
Mas del Toni, entrant pel cementiri, s'ha tornat intransitable, afectant el trànsit 
de diversos veïns que viuen a la zona, té previst l'ajuntament arreglar aquest 
camí PÚBLIC, com així ha fet amb altres camins veïnals en els últims mesos, 
en els quals gairebé no hi ha trànsit rodat i no viuen veïns?” 
 
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. 
 
 


