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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 7 DE MARÇ DE 
2019. 

 
 

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia set de març de 
dos mil dinou, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcalde-president, 
es reuneixen a la sala de sessions els Srs./Sres. Regidors/es que després 
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària del ple: 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE: 
Joan Morlà i Mensa 
 
REGIDORS/ES: 
Antonio López López 
Carlos Álvarez Molina 
M Montserrat Inglés Novell 
Eva Zafra Agea 
Francesc Virgili Guell 
Joan Díaz i Rull 
Carles Guillén i Montserrat 
M Goretti Gatell i Anglès 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
 
Ha excusat la seva assistència el regidor Sr. Ilé Gomis i Quintero. 
 
SECRETARI: 
Josep Llop Tous 
 
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per raó 
d’urgència, els següents assumptes: 
 
PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE LA CORAL SANT NICASI COM A 
CANDIDATA A LA CONVOCATÒRIA DE RECONEIXEMENT DEL MÈRIT DE 
SERVEIS DISTINGITS QUE ATORGA EL CONSELL COMARCAL. 
 
Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia 
amb el següent resultat: 
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i 
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Marcelo Javier Tarantino 
Mingo, Carles Guillén i Montserrat, Antonio López López, M Montserrat Inglés 
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Vots en contra: cap. 
 
Abstencions: cap. 
 
Amb la qual cosa la incorporació de la proposta és aprovada per unanimitat. 
 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI EDUCATIU PER A L’INSTITUT-ESCOLA 
L’AGULLA I L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. 
 
Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia 
amb el següent resultat: 
 
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i 
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Marcelo Javier Tarantino 
Mingo, Carles Guillén i Montserrat. 
 
Vots en contra: Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos 
Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Abstencions: cap. 
 
Amb la qual cosa la incorporació de la proposta és aprovada per majoria 
absoluta. 
 
Intervé el Sr. López i explica el sentit del vot del grup municipal, manifestant 
que s’havia demorat tant el tractament de l’assumpte que bé es podia haver 
esperat a la convocatòria del proper ple ordinari o haver-ne convocat un 
d’extraordinari. Tampoc podem aprovar un document que ens ha arribat avui 
al migdia i que no hem tingut temps d’estudiar. 
 
El Sr. Carlos Álvarez diu que ell no l’ha rebut. 
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El Sr. alcalde explica que s’ha fet arribar el document al Sr. López i a la 
portaveu del grup. 
 
Seguidament es passen 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 7 DE FEBRER DE 
2019. 
 
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del ple corresponent a la sessió 
ordinària de data 7 de febrer de 2019, la qual havia estat tramesa juntament 
amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.  
 
Intervé el Sr. Antonio López per manifestar que no han rebut  l’esborrany de 
l’acta i per tant votaran en contra de la seva aprovació i de forma idèntica es 
procedirà a votar respecte al punt dos de l’ordre del dia. Per aquest motiu 
sol·liciten la retirada d’aquests dos punts de l’ordre del dia. 
 
El Sr. Alcalde, proposa deixar ambdós punts de l’ordre del dia pendent sobre la 
taula, a fi i efecte d’un millor estudi. 
  
Essent aprovada la proposta de l’alcaldia per unanimitat  
 
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 28 DE 
FEBRER DE 2019. 

 
Atesa la identitat de motius amb els expressats al primer punt de l’ordre del 
dia, l’expedient, per unanimitat, queda sobre la taula per a un millor estudi. 
 
3. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE LA CORAL SANT NICASI COM A 
CANDIDATA A LA CONVOCATÒRIA DE RECONEIXEMENT DEL MÈRIT 
DE SERVEIS DISTINGITS QUE ATORGA EL CONSELL COMARCAL. 
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“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 2019. 
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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 totes les possibles 
candidatures dignes d’aquesta menció, considerem que la Coral Sant Nicasi 
és la candidata mereixedora de la menció per la difusió dels valors i la cohesió 
social assolida mitjançant la seva tasca i intrínseca al seu objecte. 
 
L’entitat fou fundada per Mn. Josep Gil Ribas l’any 1982, amb els primers 
assajos, realitzant el primer concert ofert al públic el 6 de gener de 1983, 
d’aquí que a l’actualitat aquest concert es mantingui fidel a la cita i clogui les 
festes nadalenques del Catllar.  
 
Inicialment la Coral estava formada per 36 cantaires d’ambdós sexes i quatre 
veus, mantenint a l’actualitat el nombre total de membres si bé ha patit 
èpoques de crisi, però ha pogut subsistir difonent la cultura popular catalana. 
 
Com a fites més rellevants cal destacar la cantada a la Catedral de Reims del 
1987, la cantada amb l’Orfeó Català i l’Orquestra de Cambra del Palau de la 
Música Catalana sota la direcció de Jordi Casas el 12 d’octubre de 1990 a 
l’església parroquial de Sant Joan Baptista del Catllar, davant un públic de 
prop de 800 persones o l’organització del XVIIIè aplec de corals de les 
Comarques Meridionals de l’any 1991, amb 800 cantaires i 22 formacions, 
coordinades i dirigides pel director Sr. Oriol Martorell i un públic aproximat de 
1500 persones. 
 
Acreditada la seva tasca, la contribució al món de la cultura i el foment de la 
difusió del municipi i conseqüentment de la comarca, sense oblidar la 
col·laboració amb les entitats castelleres.  
 
Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent acord: 
 
Primer. Reconèixer la tasca i els mèrits de la Coral Sant Nicasi i proposar-la 

com a candidata a l’obtenció de la distinció de mèrit de serveis 
distingits del Consell Comarcal del Tarragonès en la seva edició 
d’aquest any 2019. 
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Segon. Comunicar aquest acord a l’entitat interessada i al Consell Comarcal 
del Tarragonès.” 

 
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, Marcelo Javier Tarantino 
Mingo, Carles Guillén i Montserrat, Antonio López López, M Montserrat Inglés 
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Vots en contra: cap. 
 
Abstencions: cap. 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat 
 

Intervé la Sra. M Montserrat Inglés i manifesta que voten a favor per l’entitat 
en si i pel que representa, però no tenen el document de la proposta. 

 
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT, MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT PER A L’EXECUCIÓ DE 
LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI EDUCATIU PER A 
L’INSTITUT-ESCOLA L’AGULLA I L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA. 
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“Antecedents. 
 
L’activitat de l’Institut Escola L’Agulla del Catllar es presta, actualment en dues 
edificacions separades per aproximadament un quilòmetre i mig de distància, 
dificultant la interacció del personal educatiu i la prestació dels serveis comuns 
que aquesta tipologia de centres tenen. 
 
L’edifici de l’escola, que data de 2006, es troba emplaçat al sud-oest del nucli 
poblacional, a l’entrada de la vila des de Tarragona, en terrenys classificats de 
sòl urbà clau 6, equipament comunitari públic, pel vigent POUM. L’edifici que 
acull l’institut, recuperat per al servei docent l’any 2015, es troba situat a 
l’Avinguda de Catalunya, número 3, essent una construcció que, amb el 
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creixement de l’alumnat i l’ampliació dels serveis educatius a tota l’Educació 
Secundària Obligatòria, està quedant saturat. Tant es així que l’ajuntament ha 
cedit l’ús de diverses dependències del Centre Cultural per descongestionar la 
instal·lació i donar resposta adequada i temporal a les necessitats educatives. 
 
L’ajuntament presta formació musical i en llengües al conjunt de la població 
des de fa més de 30 anys, ensenyaments que ja plenament consolidats 
compten amb un nombre de matrícules que, conjuntament, depassen el 
centenar d’usuaris i període docent i respecte dels quals es pretén dotar 
d’unes instal·lacions definitivament adequades a aquesta finalitat amb l’ànim 
d’oficialitzar-ne i reglar-ne la impartició. 
 
Ambdues necessitats, doncs conflueixen i l’ajuntament i el Departament han 
considerat escaient unir-les i materialitzar-les en un centre que es pretén 
construir adjacent del de l’escola l’Agulla. Amb aquesta intenció l’ajuntament 
compta amb el projecte bàsic i executiu per a la construcció d’un edifici 
educatiu que compleixi amb aquestes expectatives i doni cabuda a les 
necessitats docents referides, el qual es construirà en un solar de titularitat 
municipal que compta amb tots els serveis urbanístics, redactat per BAMMP 
ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP, i amb un pressupost d’execució per 
contracte de 1.588.788,79 euros, més el 21% d’IVA. 
 
Arribats a aquest punt escau concretar les obligacions de cadascuna de les 
parts durant el procés de licitació, execució i conservació de l’edifici mitjançant 
la signatura del conveni de col·laboració que es sotmet a la consideració del 
Ple, en el qual, a grans trets es preveu que el Departament d’Educació 
aportarà la quantitat de 750.000 € per a la construcció de l’edifici i en 
fiscalitzarà l’adequació a la normativa i necessitats docents, mentre que 
l’ajuntament aportarà la resta del finançament i gestionarà l’execució de l’obra. 
 
Fonaments de dret. 
 
- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.  
- Articles 47 i següents respecte als convenis de col·laboració, i, els principis 
de relacions interadministratives establerts als articles 140 i següents de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. 
- Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. 
- Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya. 
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- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
- Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern en les entitats del sector públic local. 
 
Vistos els articles 52 i 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a establir entre aquest 

ajuntament i la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament 
d’Educació, que es troba a l’expedient i es dóna per reproduït, 
regulador de les obligacions de les parts en quant al finançament i 
construcció de l’edifici educatiu per a l’institut-escola l’Agulla i 
l’escola municipal de música. 

 
Segon.- Cedir l’ús de l’edifici resultant al Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya una vegada finalitzades les obres i prèvia 
la signatura del corresponent conveni de gestió de l’edifici, basant 
en l’ús compartit en condicions d’igualtat i el màxim aprofitament 
dels espais. 

 
Tercer.- Acceptar expressament totes i cadascuna de les obligacions 

incloses en l’articulat del conveni objecte del present acord. 
 
Quart.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari al senyor 

alcalde per la signatura de quan documents requereixi la 
formalització d’aquest acord. 

 
Cinquè.- Notificar aquest acord al Departament d’Educació en legal forma.  
 
Sisè.- Trametre, un cop signat per les parts, còpia del conveni indicat a la 

Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya. 

 
Setè.- Si es vol impugnar el present acord, que posa fi a la via 

administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
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davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini 
de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació. 

 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un 
mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.” 

 
Intervé el Sr. López per explicar que el vot en contra que emetrà el seu grup 
es deu a diferents motius, a banda del ja al·ludit de la tramesa al migdia d’avui 
de la informació relativa a aquest punt de l’ordre del dia. No disposen de 
l’informe de secretaria que digui que és adequat, que s’ajusta a llei. 
 
Fent una primera lectura del document, de forma superficial, hi ha alguna cosa 
que no s’acaba de trobar bé, com que en el document es diu que la distància 
entre l’escola i l’institut actualment és d’un quilòmetre i mig i en realitat és de 
700 metres aproximadament, que el conveni no ha estat aprovat per la 
Generalitat, no ha passat per la Comissió de Govern o que el manteniment de 
l’edifici anirà a càrrec de l’ajuntament. Nosaltres ja suportem el cost del 
manteniment de les escoles i té un cost molt important. 
 
Entenem que aquest conveni s’ha de tornar a estudiar, sabem que la 
Generalitat està preparant un reglament per regular el manteniment dels 
instituts escola i aquest fet produeix incertesa. Ja no es tracta, tant sols del 
cost de la construcció, que és de dos milions d’euros, si no del manteniment, 
que sabem que és molt alt. 
 
Per tant, sense haver estudiat el document en profunditat, sense la constància 
de l’informe de secretaria i per la resta de motius, votem que no. 
 
El Sr. alcalde explica que aquest és un conveni marc que es centra en el 
finançament de la construcció de l’edifici i posteriorment es desplegaran els 
convenis d’ús i manteniment. 
 
El Sr. López discrepa i diu que el conveni diu que el manteniment anirà a 
càrrec de l’ajuntament. 
 
El Sr. alcalde diu que no hi posa, però que hi ha el compromís de la 
Generalitat de tractar-ho com s’ha dit. 
 
El Sr. López qüestiona aquest procediment. 
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El Sr. alcalde explica que aquest es el procedir del Departament 
d’Ensenyament en casos similars. Primer s’escomet el finançament de l’edifici 
i després es concreta l’ús i el finançament del manteniment. És un projecte 
molt interessat i tira endavant. 
 
El Sr. López i la Sra. Inglés demanen que consti en acta que el Sr. alcalde ha 
dit que el projecte tira endavant abans de ser sotmès a votació. 
 
EL Sr. secretari explica que ell havia interpretat que les paraules del Sr. 
alcalde pretenien informar de la voluntat del seu grup de tirar endavant amb la 
proposta. 
 
El Sr. Marcelo Javier Tarantino manifesta que ell també diu que el projecte tira 
endavant. 
 
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, Marcelo Javier Tarantino 
Mingo, Carles Guillén i Montserrat,. 
 
Vots en contra: Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos 
Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Abstencions: cap. 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta. 
 
A2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS. 
 
5. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, UNICAT, PDeCAT, ERC I 
IC-V DE  L'AJUNTAMENT DEL CATLLAR AMB MOTIU DEL DIA 8 DE 
MARÇ, DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DE LES DONES. 
 
Es dona compte de la següent proposta: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 
  
8 DE MARÇ. EL TEMPS DE LES DONES, AVANCEM, CAP PAS ENRERE. 
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Aquest 8 de Març, Dia internacional de Drets de les Dones, la societat i la 
democràcia ens hi juguem molt. Apostem fermament per la defensa dels 
drets, la llibertat i la seguretat de les dones. Estem vivint l’amenaça real cap a 
les polítiques feministes, tant a nivell internacional (Trump, Putin, Bolsonaro...) 
com a nivell estatal i municipal, amb la irrupció de formacions polítiques 
absolutament reaccionàries i la radicalització dels partits de drets que 
recuperen els seus discursos més retrògrads i contraris als dretes de les 
dones. Tot i així, també vivim amb esperança l’enfortiment del moviment 
feminista, com va quedar demostrat amb l'èxit internacional de les 
manifestacions del 8M, el moviment MeToo, etc... amb la implicació copartícip 
de dones i homes que es rebel·len front el sistema patriarcal i exigeixen 
governs que donin respostes efectives als greus problemes que pateixen més 
de la meitat de la població: violència masclista, discriminació en tots els 
àmbits (educatiu, laboral, polític, cultural, esportiu...), feminització de la 
pobresa, manca de polítiques de conciliació,... Perquè sabem que les 
polítiques públiques d'igualtat són l'instrument per millorar, no només les vides 
de les dones sinó de tota la ciutadania. Perquè quan avancen les dones, 
avança la societat i la democràcia. 
 
Estem compromeses i compromesos amb el canvi social que impulsa el 
feminisme. No podrà haver-hi veritable transformació si no es compta de 
manera essencial amb les dones, amb la seva participació i contribució. Per 
això i amb la igualtat com a pilar, hem abanderat de la mà del moviment 
feminista totes les conquestes per a les dones. 
 
Des del juny passat comptem amb un Govern estatal que, recollint aquest 
esperit del 8M, situa la igualtat com a eix transversal en l'agenda política. Un 
Govern que defensa la igualtat, afermant els avanços assolits, enfront 
d'aquells posicionaments polítics que pretenen eliminar-los. I es reafirma en la 
necessitat de continuar desenvolupant polítiques feministes des de tots els 
ministeris perquè les dones són discriminades en tots els àmbits. 
 
Entre ells, és en el laboral on es produeix una de les majors desigualtats que 
viuen les dones. Sense independència econòmica no hi ha llibertat possible. 
Per a lluitar contra la bretxa salarial, la precarietat i la discriminació en l'accés 
a l'ocupació i la promoció professional, el Govern ha impulsat una Proposició 
de llei d'igualtat laboral que contribuirà a erradicar-les. 
 
També en la desigualtat entre sexes està l'arrel de la violència de gènere que 
a l'Estat espanyol ha acabat amb la vida de 984 dones, 152 assassinades a 
Catalunya, des de 2003 quan es comencen a comptabilitzar els assassinats 
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masclistes. Per a acabar amb ella són necessaris instruments específics, com 
la Llei de violència de gènere, que va ser pionera a Europa. Intentar 
confondre-la amb la domèstica és retornar-la a l'espai privat, invisibilizant el 
seu caràcter masclista, en comptes de considerar la protecció de les dones i 
els seus fills i filles un assumpte de tota la societat. Per al Govern, la violència 
de gènere és un problema d'Estat. Per això, la posada en marxa del Pacte 
d'Estat Contra la Violència de Gènere ha estat una prioritat, que es va plasmar 
en el Reial decret llei de mesures urgents, aprovat el passat 3 d'agost, que 
inclou importants millores respecte a la situació de les víctimes i els seus fills i 
filles. 
 
Les dones sofreixen altres violències pel fet de ser dones, com la sexual, la 
tipificació de la qual en la normativa espanyola està revisant el Ministeri de 
Justícia, amb l'objectiu d'establir de manera clara que “si una dona no diu sí, 
tota la resta és no”. A més, s'ha impulsat una llei per a la formació en 
perspectiva de gènere dels operadors jurídics. 
 
Estem radicalment en contra de tota mercantilització del cos de les dones. La 
prostitució i l'explotació sexual també són violència masclista, que cosifica i 
mercantilitza les dones. Al nostre país, les xifres són terribles. El Govern 
estatal, lluny de mantenir-se indiferent, treballa en una llei que aborda la 
qüestió de manera integral, seguint el model abolicionista de països com 
Suècia. El Govern estatal perseguirà les agències que ofereixen cada any a 
centenars de famílies espanyoles el servei de gestació per substitució, 
eufemisme de ventres de lloguer, sabent que és una pràctica prohibida aquí. 
 
Les dones han de triar la seva maternitat lliurement, per això no permetrem 
que es posi en risc el dret a l'avortament. I per això, el Govern estatal ha 
retornat a totes les dones l'accés a la reproducció assistida, independentment 
de la seva orientació sexual o el seu estat civil. 
 
Avançar cap a la igualtat és una responsabilitat que ens interpel·la 
individualment i com a societat. I que també obliga totes les Administracions, 
des de l'estatal fins a la local. Una de les primeres mesures adoptades pel 
Govern estatal va ser precisament retornar les competències en matèria 
d'igualtat als Ajuntaments, els més pròxims a la ciutadania. I duplicar la seva 
partida pressupostària vinculada al Pacte d'Estat.   
 
En aquest context, com l'any passat, entitats feministes han promogut una 
vaga laboral, de cura, de consum i estudiantil a la qual han donat suport els 
dos sindicats majoritaris (UGT i CCOO) convocant aturades el dia 8 de març. 
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Aquesta pretén ser una mesura de conscienciació i reivindicació davant la 
situació de desigualtat que viuen les dones en aquest país. Ja l'any 2017, el 
PSC va ser el partit pioner en sumar-se a l'aturada internacional del 8M, 
instant a fer-ho també el Parlament, Congrés i Parlament Europeu.  
 
I no hem de permetre la instrumentalització d'aquesta mobilització del 8 de 
març a Catalunya per defensar altres causes, com la independència, que res 
tenen a veure amb els objectius del 8M;  o introduir temes que divideixen la 
unitat d'acció que sempre ha caracteritzat el moviment feminista al nostre 
país, com és l'intent de regularitzar la prostitució i el proxenetisme. Perquè on 
ens hem de trobar aquest 8M, partits i entitats, és en la lluita feminista, lluitar 
pels drets de les dones, sumar i no restar. 
 
Com a feministes, ens sumem a la vaga: donem suport a la vaga laboral 
perquè l’ocupació femenina era d’un 49,9% el 2007 i va ser d’un 48,7% el 
2017. Perquè la temporalitat i precarietat segueixen sent femenines: el 72,9% 
dels contractes a temps parcial del 2017 eren de dones i treballem en els 
sectors més precaris;  en canvi només un 29,4% de les persones que 
treballen a sectors industrials són dones. Perquè continua existint el sostre de 
vidre: al 2017 les dones només ocupem el 31,4% de càrrecs directius i de 
gerència. Perquè la bretxa salarial persisteix: al 2017, se situava en un 23,4%. 
Aquest any, les dones des del 10 de novembre estem treballant gratis. Perquè 
la conciliació continua tenint rostre de dona: l’any 2007, el 96,1% de les 
excedències per cura de menor van ser per a dones. 10 anys més tard, el 
2017, el 92,8%. Perquè l’assetjament sexual i per a raó de sexe continua sent 
una de les formes més generalitzada de violència als centres de treball i 
alhora més oculta. Perquè les pensions de les dones són menors. Donem 
suport a la vaga feminista de cures perquè volem posar en valor el treball 
domèstic no remunerat, menyspreat pel sistema econòmic, i utilitzat per 
ocultar retallades de l'Estat de Benestar. També volem visibilitzar la manca de 
corresponsabilitat real a les tasques de cura i la necessitat vital de polítiques 
de coeducació i de foment de les noves masculinitats. Donem suport a la vaga 
de consum per recordar les empreses que han d'incloure la visió de gènere a 
totes les seves accions, des de la producció, les condicions laborals, fins al 
màrqueting. I donem suport a la vaga estudiantil perquè la lluita feminista s'ha 
de fer en xarxa intergeneracional, implicant els i les joves. 
 
Perquè malgrat les conquestes, encara persisteixen discriminacions que 
impedeixen les dones de participar en igualtat de condicions en tots els àmbits 
de la societat, des de tots els Grups Municipals instem a l'aprovació pel Ple 
del Catllar dels següents, ACORDS: 
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Primer.-  Sumar-se a la iniciativa del moviment feminista i els sindicats 

majoritaris (UGT i CCOO) de convocatòria de VAGA I ATURADES 
EL DIA 8 DE MARÇ i animem els i les treballadores a sumar-se a 
ells, com una mesura de conscienciació i reivindicació sobre la 
necessitat que les dones, com els correspon, participin en igualtat 
de tots els espais de la societat. 

 
Segon.-  Comprometre'ns a treballar per l'avanç de la societat cap a la 

igualtat de gènere, rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats 
per a les dones. 

 
Tercer.-  Prioritzar la lluita contra la violència masclista, el foment de 

l'ocupació femenina i contra la feminització de la pobresa, 
garantirem els serveis específics com els drets reproductius i 
sexuals (campanyes informatives especialment per a menors d'edat 
i immigrants, coordinar serveis específics...) i contra la 
mercantilització del cos de les dones, sumant-nos a la Xarxa de 
municipis lliures de tràfic de dones. 

 
Quart.- Instar a l'elaboració i presentació per a la seva aprovació d'un Pla 

d'Igualtat específic per als treballadors i treballadores de 
l'Ajuntament, en el qual figurin les diferents mesures a adoptar per a 
eliminar qualsevol discriminació de gènere i contempli les mesures 
que es considerin a fi de facilitar la conciliació de la vida laboral. 

 
Cinquè.- Sol·licitar als Grups Parlamentaris representats al Parlament aprovar 

i desenvolupar el Pacte català contra la violència masclista i de la 
LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 

 
Sisè.- Sol·licitar als Grups Parlamentaris representats al Congrés dels 

Diputats l'aprovació d'una Llei d'igualtat laboral, així com donar 
trasllat d'aquest acord als Grups Parlamentaris en el Congrés dels 
Diputats. 

 
Setè.-  Traslladar aquests acords al Congrés dels Diputats, al Senat, al 

Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM, i a 
les entitats i associacions en defensa dels drets de les dones del 
nostre municipi.” 
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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, Marcelo Javier Tarantino 
Mingo, Carles Guillén i Montserrat, Antonio López López, M Montserrat Inglés 
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea. 
 
Vots en contra: cap. 
 
Abstencions: cap. 
 
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat 

     
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 
 
1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA ADOPTATS DES 
DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL NÚM. 2019/058 AL NÚM. 
2019/163.  
 
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2019/058, de 
data 5 de febrer de 2019, al 2019/163, de data 1 de març de 2019. 
 
Els membres de la Corporació assistents en queden assabentats. 
 
2. INFORMES DE L’ALCALDIA.  
 
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:  
 
1) A nivell de les convocatòries d’ajuts que promou la Diputació de Tarragona 
s’ha concorregut a la convocatòria de 2019 del Pla d’Acció Municipal que, en 
el nostre cas té una dotació de 85.015 € tant per al finançament d’inversions 
com per al finançament de despesa corrent. 
 
Respecte del programa d’inversions s’ha inclòs l’obra d’arranjament de la 
coberta del Mas de Pallarès i a aquests efectes, mitjançant acord de la Junta 
de Govern Local del passat 20 de febrer de 2019, s’ha aprovat inicialment el 
projecte tècnic, que ha estat redactat per l’arquitecte Jonathan López Skoog i 
que contempla un pressupost d’execució per contracta de 93.151,67 € (IVA 
inclòs). 
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2) 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 de Futbol Sala Catllar Atlètic, una subvenció per import d’ 11.000 € per 
fer front a les despeses de la temporada de 2018-2019. 
 
Al Sr. Javier Cabello Ortiz un ajut per import de 110,54 € per a l’exercici i 
promoció d’activitats esportives, en concret per a la pràctica del judo. 
 
3) En relació amb l’àrea de recursos humans, informar que el dia 18 de febrer 
va finalitzar el termini per a la presentació de sol·licituds de participació en el 
procés selectiu per a la provisió, de forma interina, de la plaça de secretaria 
intervenció, procés al qual han concorregut un total de vuit candidatures.  
 
Indicar que a la Junta de Govern Local del 20 de febrer referíem només que hi 
havia sis candidatures per quant les dues restants havien estat presentades, 
dins de termini, davant altres administracions públiques mitjançant el servei de 
finestreta única i s’han demorat uns dies el ser reenviament a l’ajuntament.  
 
De forma imminent es faran els nomenaments dels membres del tribunal i es  
determinaran les dates de les proves i la llista de persones admeses i 
excloses. 
 
D’acord amb la seva sol·licitud, les empleades municipals Maria Teresa 
Muñoz Rivas i Faina Mico Fernandez han estat inscrites al curs de formació 
en línia i gratuït que imparteix l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
intitulat “curs d'autoaprenentatge en línia: actualitzacions legislatives 2015”.  
 
S’han iniciat dos processos selectius per a la formació de borses de treball, 
una per a la substitució de les persona titular del lloc de treball de la llar d’avis 
i l’altra per a la biblioteca municipal. L’anunci ja ha estat publicat a la seu 
electrònica i a la web municipal i en breu apareixerà al Butlletí Oficial de la 
Província, moment en el qual quedarà determinada la data final del període de 
presentació de sol·licituds. 
 
En aquest punt de l’ordre del dia s’excusa i abandona la sessió el regidor Sr. 
Joan Díaz. 
 
4) El Sr. A M, propietari de les finques cadastrals 69 i 72 del polígon 6 del 
cadastre de rústega, amb referències cadastrals 43044A006000690000SB i  
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43044A006000720000SB, situades entre la carretera T-203 i la llera del riu 
Gaià, just al costat del pont, n’ha ofert la  cessió a l‘ajuntament, amb caràcter 
gratuït. S’està instruint l’expedient corresponent per fer-ne l’acceptació. Cal 
agrair la generositat i solidaritat del Sr. A M. 
 
5) Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del passat 28 de febrer de 
2019 s’ha adjudicat el subministrament de la barana i dels treballs necessaris 
per la seva instal·lació a les escales d’accés a la piscina de la urbanització 
Mas de Pallarès al contractista RUBEN PORTALES CARBIA, per un import de 
2.940,30 €. 
 
6) S’han adjudicat a l’empresa Excavacions Casanova Bertran SL, i per un 
import total de 4.015,99 € (IVA inclòs) els treballs d’arranjament del fossat de 
la façana del centre cultural que provoca humitats al consultori mèdic, el 
sanejament d’aquestes humitats interiors i enrajolar les dues parets del 
magatzem de material mèdic que faltaven amb rajola blanca de 20x20 cm. 
 
7) Arran de la visita del  Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, 
l’Honorable Senyor Chakir el Homrani Lesfar del dia 8 de febrer i interessat 
pel projecte d’habitatge social que es promou a la fàbrica i proposada per ell 
s’ha sol·licitat visita amb el Sr. Josep Vidal i Fàbrega, Director general 
d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa, per 
presentar-li el projecte d’habitatge cooperatiu i social. Ens han confirmat que 
ens visitarà el proper dia 19 de març als volts de les 11 del matí. 
 
8) Finalment, convidar-vos a la posada de la placa que dona nom a la plaça 
jardí del fang paster, davant del castell de la vila batejada amb el nom de la 
Sra. Maria Saigí Vidal, coneguda com na “Carmeta la llevadora”, en 
reconeixement a la seva trajectòria professional, vocació i servei a la 
comunitat com a llevadora del Catllar i d’altres poblacions del Tarragonès, en 
execució de l’acord del ple d’aquest ajuntament del passat 7 de febrer. L’acte 
tindrà lloc el dia 10 de març i està inclòs en el marc dels actes de celebració 
del dia de la dona que diferents entitats hem organitzat per aquests dies. 
 
Els assistents es donen per assabentats. 
     
3. PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. alcalde procedeix a tractar el precs i donar resposta a les preguntes 
formulades en el Ple anterior i no contestades en el mateix acte o respecte de 
les quals cal algun aclariment. 
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Acte seguit el regidor Sr. Antonio López formula els següents precs i 
preguntes: 
 
Qüestió: 
 
Vol saber quanta gent s’ha presentat a la plaça de secretari interventor 
interina  i quan es va acabar el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde confirma que s’ha presentat un total de 8 persones candidates 
tal i com s’ha exposat a punt de l’ordre del dia relatiu a informes de l’alcaldia. 
 
Qüestió: 
 
Continua el Sr. López manifestant que les últimes actes del ple que s’han 
penjat a la web és de 13 de setembre de l’any passat, i les de la junta de 
govern és de 5 de juliol de l’any passat. Penjar un PDF a la web no costa tant. 
L’oposició les rebem, però la ciutadania en general no les pot consultar. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde respon que a data d’avui s’ha regularitzat la situació. 
 
Qüestió: 
 
Atesa la situació transitòria de tancament de la Torre d’en Guiu on s’ha 
d’apuntar la gent que vulgui jugar a tenis que no sigui soci del club ara que 
s’ha tancat la Torre d’en Guiu? Diu que s’ha adreçat gent al president o la 
secretaria del club de tenis. 
 
Demanem que el procediment a seguir es comuniqui a tot el personal de 
l’ajuntament per tal que puguin informar adequadament als usuaris. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde explica que s’ha esmenat el desajust i que l’ajuntament aplica la 
taxa prevista. 
 
Qüestió: 
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En quant a la provisió de les places d’auxiliar administratiu voldríem còpia dels 
recursos presentats respecte del procés selectiu i quan estiguin, de les 
resolucions dels mateixos. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde en atenció al fet que el Sr. López ha tingut accés recentment a 
l’expedient pregunta si encara es necessari facilitar la còpia dels recursos 
presentats.  
 
Atesa la resposta afirmativa del Sr. López es dona per tancada la qüestió. 
 
En quant a la resposta als recursos, indicar que la Junta de Govern resoldrà 
les qüestions suscitades mitjançant un acord degudament raonat i del qual en 
tindran constància. A hores d’ara manca que el Tribunal de Valoració emeti 
informe respecte de les darreres tres al·legacions presentades. 
 
Qüestió: 
 
Reprenent el tema de la recepció de les actes de les Juntes de Govern Local,  
ahir vam rebre quatre actes de la Junta de Govern, junt amb els decrets, i la 
resta de documentació del ple, i resulta impossible mirar-ho tot en un dia. A 
més, són actes del mes de novembre. 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde explica que ha donat les instruccions necessàries al personal de 
secretaria per evitar aquesta acumulació. 
 
Qüestió: 
 
Per acabar pregunta com està el conveni de l’institut? 
 
Resposta:  
 
El Sr. alcalde dóna per resposta aquesta qüestió amb l’aprovació del punt de 
l’ordre del dia corresponent d’aquesta sessió intitulat “APROVACIÓ DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I 
L’AJUNTAMENT PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
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D’UN EDIFICI EDUCATIU PER A L’INSTITUT-ESCOLA L’AGULLA I 
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA”. 
 
Finalment indicar que, a la sessió del Ple de l’ajuntament de data 10 de gener 
de 2019 es va sol·licitar que es concretessin unes dades facilitades per l’ACM 
relativa a serveis prestats i formació impartida a electes i empleats municipals 
durant l’any 2018. 
 
Doncs bé, després de diversos contactes amb l’àrea de formació de l’ACM 
ens han tramès el full de sumari dels serveis prestats l'any 2018 esmenat i on 
abans posava que s’havia fet formació a 12 electes municipals ara hi consta 
formació efectuada a 4, en concret als Srs. Antonio López López, M 
Montserrat Inglés Novell, Eva Zafra Agea i Joan Morlà Mensa. En quant als 
empleats públics, es passa de 4 a 3 formacions efectuades, les quals a nom 
de Francisco José Iborra Martínez, Salvador Mateu i Coll i Jordi Reina i 
Gelabert. 
 
Acte seguit el regidor Sr. Antonio López formula els següents precs i 
preguntes: 
 
M’han preguntat si el dia 16 es farà una festa de disfresses de carnaval o 
alguna cosa així. 
 
El Sr. alcalde respon que per al dia 16 del corrent, de moment no hi ha res 
concretat. Es molt fàcil explicar-ho. Va haver una disfunció entre la data de 
carnaval i una informació que teníem alguns de que hi podria haver un 
carnaval el dia 16. Arrel d’unes negociacions que hi va haver amb la gent que 
va voler reunir-se aquell dia, es va decidir fer el carnaval el dia que tocava i va 
sortir una possibilitat de que la gent que havia entès que el carnaval seria el 
dia 16, no hi era a temps de tenir les disfresses el dia que tocava, es a dir 15 
dies abans del que tocava i, per tant, es va deixar la possibilitat que es faria 
un ball de disfresses. Però a hores d’ara no hi ha res concret. 
 
El Sr. López  demana, prèvies les oportunes gestions jurídiques a secretaria o 
a on calgui, respecte això de que cada vegada que donem un nom, es doni 
les inicials. Hem preguntat a Diputació i han dit que s’han de posar els noms 
complerts. Una altra cosa es que donem el DNI. 
 
Per tant, demanem que es faci la consulta on s’hagi de fer, al SAM o on 
calgui, a veure com s’ha de fer.  
 



 
 
 
 

 

20 

El Sr. alcalde manifesta que es farà la consulta. 
 
El Sr. López diu que el dia 22 d’aquest mes es reuneix la taula d’alcaldes del 
riu Gaià, a Diputació, per signar els corresponents convenis, ja es va signar 
l’altre conveni, i el que m’ha arribat avui es que l’ajuntament del Catllar és 
l’únic ajuntament que encara no s’ha adherit a aquesta taula. 
 
El Sr. alcalde diu que si que estem adherits i que a més es va nomenar el 
regidor Sr. Joan Díaz com a representant municipal a la mateixa. 
 
El Sr. López comenta que el que manca es la presentació de la documentació 
a la Diputació i és el dia 22 d’aquest mes la reunió que signarà els convenis. 
 
I quan són dos quarts i sis minuts de set i no havent-hi més assumptes a 
tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la 
present acta. 
 
 


