AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 15 DE MARÇ DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia quinze de març
de dos-mil divuit, sota la Presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa, AlcaldePresident, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs./Sres. Regidors/es que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària del Ple.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Joan Morlà i Mensa
REGIDORS/ES:
Antonio López López
Carlos Álvarez Molina
M Montserrat Inglés Novell
Eva Zafra Agea
Joan Díaz i Rull
Teresa Maria Canela i Armengol
Carles Guillén i Montserrat
M Goretti Gatell i Anglès
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Excusen l’assistència els regidors Sr. Ilé Gomis i Quintero i Sr. Marcelo Javier
Tarantino Mingo.
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, proposa incloure a l’ordre del dia, per motius
d’urgència, els següents assumptes:
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 01/2018 DEL
PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 02/2018 DEL
PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT SUPLEMENTS DE CRÈDIT.
Debatuda la urgència de la inclusió de les propostes a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde
les sotmet a votació amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i
Rull, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i
Eva Zafra Agea
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la urgència que motiva la inclusió dels punts a l’ordre del dia
s’aprova per unanimitat.
Tot seguit 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 8 DE FEBRER
DE 2018.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de
data 8 de febrer de 2018, la qual ha estat tramesa juntament amb la
convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta, amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i
Rull, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i
Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat.
2.

PROPOSTA DE FIXACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS DE
L’ANY 2019.
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Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya de 15 de febrer de 2018 s’insta a aquest ajuntament
perquè proposi les dates de celebració de les festes locals durant l’any 2019
per avençar en la preparació de l’Ordre de Festes Locals.
D’acord amb l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Estatut dels Treballadors, de les
catorze festes anuals, dues tenen caràcter local.
Així mateix, d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari
de festes fixes i suplents, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel
Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny, les dues
festes locals s’establiran mitjançant Ordre del Departament de Treball Afers
Socials i Famílies, a proposta dels municipis.
El Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de
treball, jornades especials i descansos, en el seu article 46 atribueix la
competència per a l’aprovació de la proposta al ple de l’ajuntament.
Per tot l’anterior, aquesta alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels
següents acords:
Primer.

Proposar com a festes locals d’aquest municipi per a l’any 2019 els
dies 23 d’agost (divendres) i 13 de desembre (divendres).

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a la seva inclusió al
calendari de festes oficials per al 2019.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i
Rull, 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.
3.

PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DEL SR. JOAN OLIVÉ I VIDAL COM A
CANDIDAT A LA CONVOCATÒRIA DE RECONEIXEMENT DEL MÈRIT
DE SERVEIS DISTINGITS QUE ATORGA EL CONSELL COMARCAL.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“El Consell Comarcal té aprovades les Bases per a la concessió de distincions
de mèrit de serveis distingits i ha procedit a obrir la corresponent convocatòria
per a l’any 2018.
Com hom coneix, l’objectiu d’aquestes distincions és dotar als ajuntaments d’un
mitjà per oferir un reconeixement a aquelles persones o entitats que considerin
que en són mereixedors en mèrits a la labor realitzada o conducta seguida que
hagin contribuït a augmentar el prestigi d’un municipi del Tarragonès o de la
comarca en el seu conjunt.
Valorant l’objecte dels guardons i fent una ponderació entre tots els possibles
convilatans dignes d’aquesta menció considerem com el candidat més adequat
al Sr. Joan Olivé i Vidal en la seva faceta vital dedicada al mon casteller, qui ha
col·laborat en la organització de la diada castellera de la vila des dels seus inicis,
més de trenat anys enrere, i gràcies als esforços de qui s’ha consolidat la plaça
castellera com una de les cites imprescindibles i imperdibles del circuit actual,
fomentant la difusió del municipi i conseqüentment de la comarca, sense oblidar
la tasca de recerca i col·laboració amb les entitats castelleres.
En aquesta línia, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau el reconegué com a
casteller honorífic de 2016 i, des de l’àmbit estricte de les colles ha rebut
nombroses felicitacions i reconeixements.
Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent acord:
Primer.

Reconèixer la tasca i els mèrits del Sr. Joan Olivé i Vidal i proposar-lo
com a candidat a l’obtenció de la distinció de mèrit de serveis distingits
del Consell Comarcal del Tarragonès en la seva edició d’aquest any.

Segon.

Comunicar aquest acord a la persona interessada i al Consell
Comarcal del Tarragonès.”
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El Sr. Antonio López manifesta el vot afirmatiu del Grup Municipal del Partit del
Socialistes de Catalunya per considerar que el proposat té els mèrits suficients
per ser-ho, i recorda que ja se li va proposar però va declinar l’oferiment perquè
potser era massa aviat, i reitera que el seu grup està molt d’acord amb la
proposta efectuada.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i
Rull, 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.
4.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES BASES PER A LA
CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS A FAMÍLIES AMB DIFICULTATS
ECONÒMIQUES.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 25 de juny de 2009 es van
aprovar inicialment i sotmetre a informació pública les Bases per a la concessió
d’ajuts individuals a famílies amb dificultats econòmiques en atenció a la
situació de crisi econòmica que afectava de manera directa i especial a les
famílies en situació d’atur i per tant amb recursos econòmics més escassos, les
quals estan vigents fins a la data.
Les Bases inclouen un annex IV en el que s’estableix un sistema de distribució
de la quantia assignada a cada unitat familiar o de convivència, distribuïda per
establiments proveïdors dels ajuts.
Aquest ajuntament ha sigut sabedor que l’establiment SERPEGA té previst el
tancament de l’activitat, la qual cosa fa que sigui necessari redistribuir l’import
que té assignat entre els altres establiments.
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Davant la possibilitat que els annexos de les Bases hagin de ser actualitzats de
manera periòdica, es considera necessari introduir una disposició que faculti a
l’alcaldia i/o a la Junta de Govern Local la seva modificació, amb la
corresponent agilització dels tràmits.
Vist l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que estableix que l’òrgan
competent per a l’aprovació de les bases d’atorgament de subvencions és el
Ple i que les mateixes han de ser sotmeses al tràmit d’informació pública de
com a mínim 20 dies, mitjançant la publicació del seu text íntegre al Butlletí
Oficial de la Província i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, i la inserció d’una
referència del susdit anunci al Diari Oficial de la Generalitat.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple que adopti els següents acords:
Primer.

Aprovar inicialment la modificació de l’apartat IMPORT DELS AJUTS
DISTRIBUÏTS PER ESTABLIMENTS de l’annex IV de les bases que
regeixen la concessió d’ajuts individuals a famílies en dificultats
econòmiques, d’acord amb la següent redactat:

Annex IV
IMPORT DELS AJUTS DISTRIBUÏTS PER ESTABLIMENTS
MEMBRES

IMPORT

CALA RITA

FRUITA

SUPER
CATALUNYA

FORN

COOPERATIVA

1
50,00
12,00
12,00
12,00
6,00
8,00
2
75,00
19,00
19,00
19,00
9,00
9,00
3
100,00
28,00
26,00
26,00
10,00
10,00
4
110,00
30,00
30,00
28,00
12,00
10,00
Per cada membre de més en la unitat familiar l’import addicional de 10,00
euros es repartirà en l’acord de concessió de l’ajut.

Segon.

Aprovar inicialment la modificació de les disposicions finals,
introduint-ne una quarta amb el següent redactat:
Quarta. L’acord d’aprovació inicial de la modificació i/o adaptació dels
annexes d’aquestes Bases es podrà fer mitjançant acord de la Junta
de Govern Local i, en el cas de no existir aquesta, mitjançant decret
de l’alcaldia, sens detriment d’haver d’efectuar la resta de tràmits
preceptius per la seva aprovació definitiva.
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Tercer.

Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada modificació del
Reglament durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler
d’edictes de l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà
a comptar des de la seva publicació.

Quart.

Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es
presenta cap al·legació ni reclamació, la modificació del Reglament
quedarà aprovada definitivament sense la necessitat de cap acord
posterior, i es procedirà a la publicació del seu text íntegre, moment
en que entraran en vigor.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de
recurs.”

El Sr. Antonio López manifesta que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya hi votarà en contra, no per no estar d’acord amb el fons de
l’assumpte, sinó que no consideren lògic que es delegi una competència del
Ple a la Junta de Govern Local, ja que hi ha un ple cada mes.
Sol·licita que de cada modificació d’aquest reglament que acordi la Junta de
Govern Local se’n doni comte immediatament al Ple.
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 i Joan Díaz i
Rull.
Hi voten en contra els dels regidors Antonio López López, M Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea
Abstencions: cap
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per majoria simple.
5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR
DEL BANC DE PRÉSTEC DE MATERIAL ORTOPÈDIC I UTENSILIS
D’AJUDA.
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Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Amb la intenció de donar suport a aquelles persones que malauradament
pateixen limitacions de caràcter físic i que no poden accedir als recursos
necessaris per intentar dur una vida normalitzada o fer més suportable la
situació es crea un servei de préstec de material ortopèdic i utensilis d’ajuda,
que es nodrirà de les aportacions desinteressades per un costat com a eix
principal i del material que, excepcionalment, pugui adquirir l’ajuntament.
Amb aquest objectiu, des de la secretaria de l’ajuntament, amb la regidoria de
benestar social i els serveis assistencials, s’ha redactat una proposta de
reglament que implementa aquesta donació i préstec de material ortopèdic i
utensilis d’ajuda per donar nous usos a aquest material, ajudant aquelles
persones que el necessitin i no el puguin adquirir amb mitjans propis o que la
temporalitat en el seu ús desaconselli la viabilitat de l’adquisició de l’aparell.
Atès que l’exercici del servei que es pretén implantar no és un servei que els
ajuntaments hagin de prestar en qualsevol cas, motiu pel qual la decisió de la
seva prestació té caràcter potestatiu.
Atès que el secretari interventor ha emès informe relatiu al procediment
d’aprovació i a l’adequació del contingut del reglament a la normativa
reguladora de la matèria i que la documentació incorporada a l’expedient
compleix totes les determinacions recollides als articles 159 a 162 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS), i la resta de normes d'aplicació.
2. FONAMENTS DE DRET
- Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
- Articles 8.1.a) i 178 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.
- Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
- Articles 63 a 66 i 159 a 162 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Per tot això, proposo que el Ple de l’Ajuntament acordi:
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Primer.

Aprovar inicialment la implantació del servei públic municipal de
préstec de material ortopèdic i utensilis d’ajuda, que es nodrirà,
fonamentalment, d’aportacions desinteressades de tercers i que
tindrà caràcter gratuït per als usuaris, prenent de base la memòria
justificativa i el projecte d'establiment.

Segon.

Aprovar inicialment el Reglament regulador del banc de préstec de
material ortopèdic i utensilis d’ajuda que consta a l’expedient i és dóna
per reproduït.

Tercer.

Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte
que s’ha de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de
publicar al BOP, al DOGC i a un diari, i s’ha de donar audiència als
veïns o a les associacions per un període de 30 dies hàbils des del
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al BOP, dins el qual
els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau,
al·legacions.

Quart.

Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva del Reglament. En aquest
cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre del Reglament
s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al BOP i al
butlletí informatiu local . També s’ha de publicar al DOGC la referència
del BOP en què es publica el text íntegre.

Cinquè. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit
no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i
Rull, 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.
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6. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 01/2018
DEL PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT CRÈDITS
EXTRAORDINARIS.
Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant crèdit extraordinari.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 5 de març 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 i l’interventor han emès informes favorables.
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, el president ha d'ordenar la
incoació de l'expedient de crèdit extraordinari.
El finançament es fa a càrrec a baixes de crèdit.
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 és
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).
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Per tot això, proposo que el Ple de l'Ajuntament, adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 01/2018, per
import de 59.000,00 €, que cal finançar mitjançant baixes de crèdit
d’acord amb el següent detall:
MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 01/2018

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
DESPESES
PARTIDA
PROGRAMA

ECONÒMIC

165

DESCRIPCIÓ

62305 ENLLUMENAT DE LA CTRA T-203 I CAMÍ DE TGNA
CONSTRUCCIÓ D'UNA CAMBRA HIGIÈNICA A
62202 L'ANTIC ESCORXADOR
TREBALLS DE PINTURA A L'ESPAI DE
62210 MUSEÏTZACIÓ D'EINES DEL CAMP
CONDICIONAMENT ZONA ESPORTIVA DE LA
62211 TORRE D'ENGUIU

920
333
342

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

CRÈDIT
CRÈDIT
INICIAL
EXTRAORDINARI
0,00
45.000,00

CRÈDIT
FINAL
45.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

94.000,00

94.000,00

FINANÇAMENT
BIAXES DE CRÈDIT
PARTIDA
PROGRAMA

ECONÒMIC

326

DESCRIPCIÓ

CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI PER L'ESCOLA
62201 MUNICIPAL DE MÚSICA
TOTAL BAIXES DE CRÈDIT

Segon.

CRÈDIT
INICIAL

BAIXA DE
CRÈDIT

CRÈDIT
FINAL

255.045,16

94.000,00

161.045,16

255.045,16

94.000,00

161.045,16

Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí
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, Teresa Maria Canela
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés i Joan Díaz i
Rull.
Abstencions: cap.
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Vots en contra: Els dels 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 simple.
7.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 02/2018
DEL PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT SUPLEMENTS DE
CRÈDIT.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant suplement de crèdit.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 5 de març de 2018 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit, i s’ha
elaborat la corresponent proposta.
2. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.
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 suplement de crèdit.
El finançament es fa a càrrec a baixes de crèdit.
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.
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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 suplement de crèdit número 02/2018, per
import de 5.000,00 €, que cal finançar mitjançant baixes de crèdit del
pressupost vigent de la corporació d’acord amb el següent detall:
MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 02/2018

SUPLEMENT DE CRÈDITS
DESPESES
PARTIDA
PROGRAMA

ECONÒMIC

342

DESCRIPCIÓ

62203 CONSTRUCCIÓ DE DUES PISTES DE PÀDEL

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

CRÈDIT
SUPLEMENT DE
INICIAL
CRÈDIT
50.000,00
5.000,00

50.000,00

5.000,00

CRÈDIT
FINAL
55.000,00

55.000,00

FINANÇAMENT
BIAXES DE CRÈDIT
PARTIDA
PROGRAMA
326

ECONÒMIC

CRÈDIT
INICIAL

DESCRIPCIÓ

CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI PER L'ESCOLA
62201 MUNICIPAL DE MÚSICA
TOTAL BAIXES DE CRÈDIT

Segon.

BAIXA DE
CRÈDIT

CRÈDIT
FINAL

161.045,16

5.000,00

156.045,16

161.045,16

5.000,00

156.045,16

Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí
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, Teresa Maria Canela
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés i Joan Díaz i
Rull.
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Abstencions: cap.
Vots en contra: Els dels 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 simple.
El Sr. Antonio López exposa la seva sorpresa en relació a que calgui fer cinc o
sis modificacions a un pressupost que s’ha aprovat fa escassament un mes i
que això denota que estava mal fet o que es va fer amb presses sense tenir els
pressupostos reals de les inversions que es volen fer.
Així mateix li retreu a l’alcalde haver dit que els treballs de construcció d’una
cambra higiènica a l’antic escorxador estava pressupostada i en el pressupost
aprovat no hi era.
L’alcalde aclareix que estava pressupostada en el pressupost per l’exercici
2017.
El Sr. López exposa el seu dubte de si cal construir dues pistes de pàdel, quan
a la zona del camp de golf se n’estan construint set que seran d’ús públic i que
potser seria més convenient destinar aquests diners a construir una tercera
pista de tennis donat l’important nombre de socis del club de tennis del municipi
i que normalment ells ocupen les pistes actuals i no hi ha gaire disponibilitat
pels usuaris que no són socis.
El Sr. alcalde li respon que les dues modificacions de pressupost són
necessàries i compleixen amb la legalitat; respecte de la construcció de les
pistes de pàdel li comenta que es fan per donar resposta a una petició dels
veïns i del club de tennis El Catllar.
A2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
Arribats a aquest apartat es passen a tractar les següents mocions:
8.

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, UNICAT
I PDECAT PER A RETRE HOMENATGE A LA MEMÒRIA DE GUILLEM
AGULLÓ I SALVADOR.
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Es dóna compte de la següent moció:
“1. ATÈS que enguany es commemoren 25 anys de la mort de Guillem Agulló i
Salvador, el jove de Burjassot, que l’11 d'abril de 1993 va set brutalment
assassinat per un grup de joves d'ideologia neonazi a la localitat de Montanejos,
a la comarca de l’Alt Millars.
2. ATÈS que la mort de Guillem Agulló, membre de l'organització política
Maulets, no fou casual, sinó fruit de la seua militància independentista i
antifeixista. Tal i com es constatà, ja que els joves que van intervenir en
l'assassinat eren coneguts per la seva ideologia nacionalista espanyola.
3. ATÈS que en el judici del cas, fet a Castelló de la Plana l’any 1995, el jutge
va condemnar un dels acusats, el confés i autor de les ganivetades Pedro
Cuevas, a 14 anys de presó per homicidi i va absoldre la resta del grup. Pocs
dies després, un dels acusats, Juan Manuel Sánchez, va participar en una
agressió amb navalla al barri del Carme de València. Dels 14 anys de
condemna, Pedro Cuevas en va complir 4 a la presó i, per a les eleccions
municipals del 27 de maig de 2007 es va presentar a les llistes del partit
ultradretà Alianza Nacional en el número 4 per Xiva de Bunyol.
4. ATÈS que malauradament, durant els darrers anys els Països Catalans han
estat testimoni de nombrosos delictes d'odi, atacs a les seus de partits polítics,
sindicats i associacions així com manifestacions racistes i xenòfobes a molts
barris de les nostres ciutats.
5. ATÈS que tot i així, la família de Guillem ha lluitat al llarg d'aquests 25 anys
per tal de mantenir viva la memòria i la lluita del seu fill, del nostre conciutadà,
malgrat les amenaces rebudes i la indiferència institucional amb la que van
topat al País Valencià.
6. ATÈS que d'ençà s'han succeït continuadament manifestacions de rebuig,
pronunciaments d'institucions, universitats, instituts d'ensenyament i escoles,
així com d'organitzacions polítiques de diferent signe i de milers de persones
anònimes amb manifestacions als carrers de molts punts dels Països Catalans.
Així mateix, diversos grups de música han anat fent cançons per a homenatjarlo, entre d'altres Feliu Ventura i Obrint Pas.
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7. ATÈS que el Govern Valencià, el 12 d'abril de 2016, va realitzar a les Corts
Valencianes un acte de justícia, homenatge i restitució de la figura de Guillem
Agulló i Salvador amb la lectura i l'aprovació -per unanimitat- d'una Declaració
Institucional.
8. ATÈS que els informes Raxen del moviment contra la intolerància assenyalen
malauradament, any rere any, les agressions i incidents relacionats amb els
delictes d'odi, per racisme, homofòbia o discriminació, entre d'altres que es
produeixen al nostre país.
9. ATÈS que el passat 1 i 3 d'octubre les institucions espanyoles van legitimar
el feixisme i d'ençà s'han anat propagant agressions i actes de vandalisme dels
grups de delinqüents neonazis i feixistes arreu dels Països Catalans, com els
del passat 9 d'octubre de 2017. Episodis lamentables que ens recorden que
sempre hem de restar amatents i combatent el feixisme que se sent impune als
nostres carrers.
Per tot això, el grup municipal d'ERC, UNICAT i PDeCAT proposa que el Ple
Municipal del Catllar que acordi:
Primer.

Retre homenatge a la figura de Guillem Agulló, el jove valencià
assassinat brutalment per un grup de joves d'ideologia neonazi l'any
1993, i refermar el compromís en la lluita contra els delictes d'odi, el
racisme, la xenofòbia i l'homofòbia.

Segon.

Instar al Govern Valencià i Català a impulsar una llei per combatre
l'origen de la violència i l'odi a la diversitat ideològica, cultural,
lingüística.

Tercer.

Proposar el nom de Guillem Agulló i Salvador a la comissió
nomenclàtor per dedicar un espai públic o carrer a la seva memòria.

Quart.

Fer arribar els presents acords a la família de Guillem Agulló i a les
Corts Valencianes.”

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, Joan Díaz i
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Rull, 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 moció s’aprova per unanimitat.
El Sr. Antonio López manifesta que el Grup Municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya ha votat a favor per que estan en contra que es mati a algú per
les seves idees i que en particular el partit socialista ha patit la mort de militants
i simpatitzants a mans d’ETA i per tant no hi poden votar en contra.
Manifesta les seves reserves al fet que es proposi posar el nom d’un carrer en
memòria de Guillem Agullò, argumentant-ho en el fet que recentment s’ha
aprovat el nou nomenclàtor de les vies públiques del municipi.
El regidor Sr. Joan Díaz aclareix que no es tracta de dedicar-li el nom d’un carrer
de manera immediata sinó de tenir-ho en compte pel moment en que calgui
donar nom a algun carrer.
9.

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC,
UNICAT, PDECAT, ERC I IC-V EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA
CATALANA, COM A EINA DE COHESIÓ I DE PROMOCIÓ SOCIAL.

Es dóna compte de la següent moció:
“Exposició de motius:
El model d’escola catalana ha estat una de les principals eines de cohesió i
promoció social a Catalunya i que millor ha garantit la igualtat d’oportunitats.
L’objectiu és evitar la segregació d’alumnes per motius lingüístics.
Estem convençuts que aquest model, àmpliament defensat per la comunitat
educativa i la societat, i que té en compte la diversitat sociolingüística del
conjunt del territori, és la millor garantia per continuar assegurant el respecte a
les dues llengües oficials, així com l’aranès a la Val d’Aran, la convivència
normal d’aquestes a la societat i als centres educatius, la igualtat d’oportunitats,
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així com les llibertats individuals que defensem, entre elles la llibertat d’elecció
de centre educatiu.
No es tracta d’un model uniforme pel conjunt de Catalunya. Cada centre
educatiu elabora un projecte lingüístic de centre d’acord amb la composició del
seu alumnat i de l’entorn, amb l’objectiu de garantir el domini en les dues
llengües oficials a Catalunya al final de l’educació obligatòria, que requereix el
vist i plau del Departament d’Ensenyament.
Catalunya va optar en el seu moment per no segregar l’alumnat en funció de la
llengua, i aquesta ha estat una de les riqueses del sistema educatiu fins al
moment, que no volem abandonar.
El model normatiu recollit a la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que va se
aprovada amb un suport del 90% del Parlament l’any 2009, defineix un model
plurilingüe que estableix en el seu Títol II el dret i deure de conèixer les llengües
oficials, en concret, l’article 10.1. determina que els currículums han de garantir
el ple domini de les llengües oficials catalana i castellana en finalitzar
l’ensenyament obligatori.
Algunes dades que confirmen l’èxit d’aquest model pedagògic:


L’alumnat té un coneixement similar de la llengua catalana i castellana,
tal com acrediten els resultats de les proves de competències
lingüístiques realitzades pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema
Educatiu, al llarg de tota la trajectòria escolar. En el cas de 6è. de
Primària, la diferència mitjana es quantifica en menys de dos punts en
una escala de 100.



El nivell de castellà a Catalunya és equiparable també al de la resta de
CCAA espanyoles, segons els resultats en comunicació lingüística del
propi Ministeri d’Educació.

Per tot l’exposat, els Grups Municipals promotors, proposen al Ple de
l’Ajuntament del Catllar els acords següents:
1/ Ens oposem a qualsevol instrumentalització de l’escola o de la llengua en
finalitats electoralistes.
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2/ Ens refermem en la defensa d’un model d’escola no segregadora que faci de
la igualtats d’oportunitats el seu principal objectiu.
3/ Expressem la nostra plena confiança en la professionalitat dels docents i del
cos d’inspecció d’Educació de Catalunya, alhora que rebutgem qualsevol
desviació dels objectius pedagògics que es puguin produir en el marc legal que
regula el nostre sistema educatiu.
4/ Instem al futur Govern de la Generalitat a vetllar per l’acompliment de les
nostres lleis i l’excel·lència del sistema educatiu català.
5/ Donar trasllat d’aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la
Mesa del Congrés de Diputats i del Senat, al Departament d’Ensenyament del
Govern de la Generalitat, al Ministeri d’Educació i Cultura, a l’Associació
Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, als sindicats
de mestres, i a les AMPAs de les escoles i instituts del municipi.”
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, Joan Díaz i
Rull, 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 moció s’aprova per unanimitat.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
10. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2018/038 AL 2018/086.
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2018/038, de data
5 de febrer de 2018, al 2018/086, de data 12 de març de 2018.
Els membres de la corporació es donen per assabentats.
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11. INFORME DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
1) A nivell de les convocatòries d’ajuts que promou la Generalitat de Catalunya,
informar que mitjançant acord de la Junta de Govern de data 8 de febrer de
2018 hem aprovat la concurrència a la convocatòria de subvencions en espècie
del Departament de Cultura de la Generalitat, mitjançant l’Oficina de Suport a
la Iniciativa Cultural, per a l’adquisició de novetats editorials en català o en
occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de
Catalunya, amb la finalitat d’augmentar els fons bibliogràfics de la biblioteca
municipal. L’import màxim a concedir serà de 4.000 €.
2) Diputació. Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona ens ha estat atorgat un ajut per import de 13.152 € d’una inversió
prevista de 31.774,89 € en al marc de la convocatòria per a la implantació de
les mesures recollides als plans d’acció d’energia sostenible (PAES) per al
projecte de millora de l’eficiència energètica del Centre Cultural amb el canvi de
bombetes i focus.
3) El Consell Comarcal ens ha atorgat, en el marc de la convocatòria d’ajuts al
es escoles municipals de música, la quantia de 6.825 € per sufragar les
despeses suportades durant el curs 2016-2017. El cost estimat del servei és de
73.383 €.
4) 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 l’Associació Agrupació de dones del Catllar 1.500 € per tal de fer front a les
despeses generades durant l’exercici de 2017.
També a l’Associació Agrupació de dones del Catllar 1.500 € per tal de fer front
a les despeses de l’exercici de 2018.
A l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Institut-Escola l’Agulla (AMPA),
una subvenció per import de 1.000 € per fer front a les despeses generals de
funcionament de 2018.
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Per finalitzar l’exposició de les qüestions relatives a foment d’activitats, s’ha
atorgat un ajut addicional a la Comunitat de Propietaris de la Urbanització El
Mèdol per import de 2.000 € per fer front a les despeses també addicionals
motivades pel 50è. aniversari de l’entitat.
5) En el marc dels assumptes relatius al planejament i gestió urbanística, dir
que l’ajuntament va plantejar consulta prèvia a la Comissió d’Urbanisme del
Camp de Tarragona relativa al projecte de promoció privada de recuperació de
la Fàbrica amb la inclusió de l’ús d’habitatge.
En data 27 de febrer la Comissió ha aprovat l’informe de resposta que, en
resum, conclou que es pot realitzar la incorporació de l’ús d’habitatge mitjançant
la modificació de la fitxa del POUM i que caldrà la redacció i tràmit d’un Pla
Especial Urbanístic de millorament de l’àmbit rural i/o cultural per a la
preservació del bé.
En aquest punt caldrà estar a l’espera de la determinació del promotors privats
per escometre o no el procés de modificació del POUM i la tramitació del Pla.
6) En relació amb diferents qüestions inherents a l’àrea de recursos humans,
en primer terme, informar que en el procés de selecció de la plaça
d’administratiu/va i guia del castell s’ha contractat a la Sra. Y T C en règim
laboral fix i amb jornada parcial de 1200 hores anuals en tant que candidata
amb millor qualificació. Alhora, s’ha aprovat la constitució de la borsa de treball
pel lloc, formada per la resta de persones que van concloure el procediment i amb
el següent ordre de crida: Sr. R C C i Sra. I LL F.
Alhora, en el procés per a la formació de borsa de treball per a la contractació
de peons per a la brigada municipal, i dels 22 candidats presentats, 7 han
superat el procés i s’ha procedit a la contractació dels dos primers per cobrir les
dues vacants existents fins al moment, essent les persones contractades els
Srs. P B G i JR M V.
Informar també que s’ha dotat de nous equips de protecció als vigilants
municipals amb l’adquisició d’armilles antibales i s’ha modernitzat la uniformitat
i la denominació del cos passant a vestir peces combinant el color blau marí
amb el blau reflectant i a denominar-se Guàrdia Municipal. Així mateix s’ha
retolat el vehicle destinat al servei amb aquesta nova denominació.
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També s’ha encomanat, provisionalment, l'exercici de funcions corresponents
al cap de brigada al treballador municipal Sr. S A B, operari de la brigada
municipal, per considerar-lo suficientment capacitat, en règim de compatibilitat
de funcions amb les tasques pròpies del seu actual lloc de treball fins a la
provisió del lloc de treball fins a la provisió del lloc de forma definitiva.
7) En referencia al 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, la licitació per a la
redacció del que va progressant i a hores d’ara, superada la primera fase de
presentació de candidatures, estem a l’espera de rebre les propostes
arquitectòniques concretes de 12 professionals o equips, i avençant en aquesta
línia, s’han adjudicat els treballs d’intervenció arqueològica de delimitació del
solar on s’ha d’ubicar el centre, al costat de l’escola l’Agulla, amb el contractista
ABSIS Patrimoni Cultural per un import de 2.139,10 €, IVA inclòs.
8) Arribat el procediment de contractació per a l’execució de les obres incloses
en el projecte “Reforma parcial de la Casa de la Vila” a la fase d’adjudicació es
requerí a l’empresa Estructures Vilovi, SL, en tant que oferta més avantatjosa
en el procediment, que aportés la documentació necessària ultimar el tràmit no
complint amb el requisit en el termini establert, essent aquest motiu legalment
taxat per considerar-la efectivament retirada del procediment es va requerir la
documentació a l’empresa classificada en segon lloc, Edificacions i
Reparacions Tarraco, SL, amb CIF B-43488444, un cop presentada aquella i
formalitzat el contracte, el passat dia 6 del corrent ja han iniciat els treballs.
Indicar que el preu de l’adjudicació ha estat de 98.059,05 €, IVA inclòs, quan el
valor estimat del contracte era de 103.328,82 €.
9) En relació a la contractació de la concessió del servei públic de bar-restaurant
de La Torre d’en Guiu, mitjançant acord de la Junta de Govern Municipal del
dia 1 de març de 2018 s’ha adjudicat a favor de la societat 4&BURGESIA, SL
per ser la millor oferta presentada de les dues presentades.
10) Un cop obtingut el finançament necessari per a l’arranjament d’un tram del
camí de Mas de Cargol mitjançant l’ajut del Consell Comarcal del Tarragonès,
concedit, com recordareu, per import de 5.454,54 €, s’han adjudicat els treballs
al contractista Patran Costa Dorada, SL per un import de 5.447,61 € per a la
pavimentació amb llosa de formigó.
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11) Un cop aprovat el projecte d’obra municipal ordinària per a la construcció
de dues pistes de pàdel al parc municipal de la Torre d’en Guiu, redactat per
l’arquitecte Jonathan López Skoog, amb un pressupost d’execució per
contracta de 49.995,31 €, s’han adjudicat els treballs d’execució a favor de
l’empresa Casanova Bertran, SL per import de 49.922,25 € IVA inclòs, en tant que
oferta econòmicament més avantatjosa de les tres presentades, de les 9 sol·licitades.

12) També en seu de contractació pública s’ha adjudicat l’execució del projecte
d’obra municipal ordinària per a la reforma parcial de l’antic magatzem
municipal del carrer Prat de la Riba a l’empresa Casanova Bertran, SL per
import de 34.465,82 € IVA inclòs en tant que oferta econòmicament més
avantatjosa de les tres presentades.

13) El Consell Comarcal ha aprovat, amb efectes a data 1 de gener de 2018, la
revisió de preus del contracte signat amb FCC, SA regulador del servei de
recollida d’escombraries, neteja viària i gestió de deixalleries de diversos
municipis del Tarragonès d’acord amb la variació de l’IPC, fixada en 1,1%.
14) En quant a diverses actuacions de millora i treballs realitzats durant les
darreres setmanes informar que:
S’ha adjudicat el servei de manteniment i connexió a central receptora dels
diferents sistemes de seguretat instal·lats a les dependències municipals per a
l’any 2018 amb l’empresa TECALSA per import 3.055,25 €.
S’ha adjudicat el servei de manteniment de diverses zones enjardinades del
nucli urbà de la vila a l’empresa VOLPAL JARDINS i SERVEIS, SL per import
de 3.388 €.
En relació a un antic requeriment efectuat per la companyia ENDESA per a
l’adequació de tres punts de llum a Pins Manous III per al compliment de la
normativa de distàncies de seguretat vers les línies de mitja tensió, s’han
adjudicat els treballs d’adequació a l’empresa BOSIR, SA, per la quantitat de
4.827.90 €, canviant els bàculs existents per peces de 4 metres que entren dins
el marc legal establert.
15) S’ha adjudicat la redacció del projecte bàsic i d’execució per l’obra de
conversió de l’actual Institut l’Agulla per a destinar-lo a un centre de dia a
l’arquitecte Jonathan López Skoog, per un import de 15.385,04 €.
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16) Finalitzant aquest seguit de tems relacionats amb obres municipals i
contractació hem aprovat inicialment el projecte per a l’electrificació en baixa
tensió de l’enllumenat exterior de la vorera de la carretera T-203 i Camí de
Tarragona elaborat per l’enginyer Anton Maria Anglès Cunillera, essent el
pressupost d’execució per contracta dels treballs previstos de 33.921,67 €.
17) Com a darrera qüestió a informar i, alhora i parcialment, com a resposta a
una qüestió plantejada pel grup municipal del PSC respecte a l’estat de l’EDAR
2, us informem que l’Agència Catalana de l’Aigua ha enviat escrit en el qual
manifesta que l’EDAR 2 està en servei des de desembre de 2017, que l’EDAR
1, té l’obra civil feta però resta aturada la construcció de l’escomesa elèctrica i
en preveuen una posada en servei cap al mes de setembre de 2018.
En quant al sistema de sanejament de llevant, tenen el projecte redactat a
l’espera que es materialitzin les cessions de terrenys que obtindrà l’ajuntament
en el marc de la modificació puntual número 5 del POUM, zona de parc de llevat
–golf, per ultimar el document tècnic tot ubicant definitivament l’EDAR i evitant
la impulsió de les aigües cap al sistema d’Altafulla.
Finalment, en quant a la Bonaigua, com que les aigües de llevant no han de
pujar fins al col·lector del sistema d’Altafulla, l’ACA, a finals de 2017 va
encarregar la redacció del projecte per portar les aigües d’aquesta urbanització
cap a la xarxa del nucli urbà. Preveuen l’inici de les obres dins d’aquest mateix
any.
18) En la reunió d’alcaldes al Consell Comarcal es va tractar el tema de la
contractació de la recollida de residus sòlids urbans, es va estimar que a finals
d’aquest any estigui finalitzada.
19) S’ha mantingut una reunió amb el Director General de Centres Públics del
Departament d’Ensenyament per tal de sol·licitar-li la seva col·laboració i si
s’escau la signatura d’un conveni per tal de poder tirar endavant la construcció
del nou centre educatiu, que actualment està en fase de licitació per la
contractació de la redacció del projecte.
Els membres de la corporació es donen per assabentats.
12. PRECS I PREGUNTES.
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El Sr. alcalde procedeix a donar resposta a les preguntes formulades en el Ple
anterior:
Pregunta:
- Sol·licita l’informe tècnic que autoritza la tala d’un pi al carrer Sant Jordi la
urbanització Mas Blanc.
Resposta:
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una còpia de l’informe esmentat.
Pregunta:
- Sol·licita que es procedeixi a equipar el cos de vigilants municipals amb
armilles antibales per tal d’augmentar la seva seguretat.
El Sr. alcalde remet a l’informe de l’alcaldia d’aquesta mateixa sessió del ple,
en concret a l’apartat relatiu a recursos humans on es fa referència a la compra
de les armilles per part de la regidoria de personal.
Pregunta:
- El dia 20 de setembre de 2016 sis veïns del carrer Prat de la Riba núm. 13
van denunciar la gran quantitat de brutícia que hi ha al pati del seu darrera, amb
els conseqüents problemes d’humitats, rates etc. Els veïns manifesten que no
se’ls ha contestat. Voldrien saber que s’ha fet al respecte i que es contesti als
veïns.
Resposta:
L’ajuntament disposa de l’informe de l’arquitecte municipal al respecte per tal
d’iniciar l’expedient escaient per solucionar el problema, però, alhora es pretén
fer el mateix amb la resta d’immobles que es trobin en situació similar. En breu,
un cop retornat l’arquitecte de la situació de baixa per incapacitat temporal en
que es troba actualment, procedirem al respecte i esmenarem aquest conjunt
de situacions.
Pregunta:
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- Respecte a l’automatització de l’obertura de la porta de la Torre d’en Guiu
voldríem saber en quina Junta de Govern s’ha aprovat, quants pressupostos
s’han sol·licitat i en quina Junta de Govern s’acorda la seva adjudicació.
Resposta:
El Sr. alcalde respon que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 22
de gener de 2018 es va adjudicar directament a l’empresa Serpega el
subministrament i treballs de col·locació d’una porta motoritzada a la Torre d’en
Guiu, atès que ha presentat l’oferta econòmica més avantatjosa, per un import
de mil nou-cents cinquanta euros (1.950 €) i quatre-cents nou euros amb
cinquanta cèntims (409,50 €) corresponents al 21% d’IVA.
Hi havia un altre pressupost, presentat pe l’empresa Puertas y Automatismos
Prieto, per import de 3.381,95 € IVA inclòs.
Pregunta:
- Respecte de la queixa del propietari de la parcel·la 69 de Mas de Pastoret en
relació a la brutícia de la parcel·la 68 voldríem saber que s’ha fet.
Resposta:
Mitjançant escrit de l’alcaldia de 22 de novembre de 2017 es va requerir al titular
de la finca 68 perquè retirés les restes de la via pública i es dipositessin als
contenidors corresponents, es realitzés la inscripció dels cavalls i cabres en el
cens Ramader i els gossos al registre municipal d’animals de companyia, amb
l’advertiment de les responsabilitats i sancions corresponents en cas
d’incompliment d’aquests extrems. Hem de verificar-ne l’efectiu compliment.
Pregunta:
- Hem constatat que en diversos documents del cos de vigilants municipals
s’ha canviat el nom de vigilants municipals pel de guàrdia municipal i voldríem
saber si s’ha canviat el nom, quan ha sigut i per què no s’ha aprovat pel Ple i si
la nova denominació és legal.
Resposta:
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En aquesta qüestió s’ha actuat per la via dels fets. Cal dir que, recollint les
observacions que al respecte ens han fet els mateixos membres del cos, la
tendència actual es adoptar la denominació de guàrdia municipal i així s’ha
serigrafiat a la nova uniformitat recentment adquirida. Entenem que si cal, ja es
formalitzarà el canvi de denominació.
Pregunta:
- Hi ha una reclamació patrimonial del Sr. Israel Garcia, de Mas de Cosme, en
relació a una caiguda, dins la finca de la seva propietat, d’unes branques
d’arbres, que estan situats en terrenys municipals, i voldríem saber com està
aquesta reclamació.
Resposta:
Iniciat l’expedient a instància de part en data 30 de gener de 2018 es desestimà
inicialment en considerar que els terrenys on estaven situats els arbres, el
despreniment de les branques dels quals causaren els danys, no eren propietat
de l’ajuntament, però noves dades conegudes recentment fan que es
reconsideri aquesta postura i s’entri en el fons de l’assumpte, doncs els terrenys
en qüestió foren cedits a l’ajuntament ja fa anys, però no s’inscriviren al registre
del a propietat. Caldrà esmenar aquesta situació i valorar novament la petició
del particular.
Seguidament el Sr. alcalde convida a als membres de la corporació a formular
els precs i preguntes que tinguin per convenients.
Pren la paraula el Sr. Antonio López i formula els precs següents:
- Que les respostes del Ple anterior se’ls hi facin arribar el més aviat possible
des de la celebració del Ple.
- Que havent-se presentat el nou nomenclàtor de carrers i números de policia,
i havent transcorregut el termini d’informació pública per presentar al·legacions,
sol·licita que s’ampliï aquest termini obrint un nou període d’informació pública.
El Sr. alcalde li manifesta que es farà.
- Que agraeix la tramesa de les actes de la Junta de Govern Local que estaven
molt endarrerides.
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- Que les mocions aprovades pel Ple es tramitin de manera més àgil respecte
de la seva notificació.
- Que la taxa vigent pel finançament del cost de la recollida d’escombraries
comporta uns 100.000,00 euros de dèficit en la prestació d’aquest servei, i que
degut al fet que part de les escombraries no podran anar a SIRUSA i per tant
caldrà portar-la a un abocador, això suposarà un increment del dèficit d’uns
32.000,00 euros; així mateix caldrà tenir en compte l’increment que
representarà la nova contracte del servei.
Per tal de solucionar aquesta situació ofereix a l’equip de govern el suport del
seu grup municipal per tal d’estudiar una modificació de tarifes, que podria ser
l’increment d’uns 50 euros per cobrir el dèficit actual.
Acte seguit proposa la celebració d’un ple o bé reunions de treball per tal
d’arribar a un acord i reitera la disposició del seu grup municipal a col·laborar
en el que sigui necessari per tal de solucionar aquest tema.
El Sr. alcalde li agreix la proposta però li recorda que les tarifes per l’any 2018
ja estan aprovades i que de plantejar-se una modificació ha de ser per l’any
vinent.
I, quan són 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
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