ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 9 DE MAIG DE 2019.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia nou de maig 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
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Joan Díaz i Rull
Carles Guillén i Montserrat.
M Goretti Gatell i Anglès
Han excusat la seva assistència els regidors Srs. Francesc Virgili Güell i Ilé
Gomis i Quintero.

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a tractar els punts inclosos a l’orde del
dia.
A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 11 D’ABRIL DE
2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del ple corresponent a la sessió
ordinària de data 11 d'abril de 2019, la qual havia estat tramesa juntament amb
la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
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Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i
Anglès, 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.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRORDINÀRIA DE DATA 30 D’ABRIL
DE 2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del ple corresponent a la sessió
extraordinària de data 30 d'abril 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 fer constar que han detectat que cal esmenar
els assistents a la sessió, doncs es va obviar l’assistència d’un regidor que,
s’incorporà tot just iniciada la sessió.
El Sr. secretari incorpora l’esmena.
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Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta, amb l’esmena esmentada,
amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i
Anglès, 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.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat.
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3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A
ESTABLIR AMB LA FUNDACIÓ CASTELL DEL CATLLAR RELATIU A LA
GESTIÓ DEL CASTELL I DEMÉS PATRIMONI ADSCRIT A LA FUNDACIÓ.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de data 19 de febrer de 2015 es va
aprovar la constitució de la Fundació Castell del Catllar, essent-ne entitats
fundacionals l’ajuntament i la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. Alhora
es van aprovar inicialment els Estatuts pels quals es regeix l’entitat. Tot plegat,
un cop sotmès al tràmit d’informació pública i sense que es presentés cap
objecció, al·legació o reclamació, fou aprovat definitivament pel ple de
l’ajuntament en sessió de 26 de març de 2015 i publicat íntegrament el contingut
literal dels Estatuts mitjançant anunci inserit al BOPT número 93, de 22 d’abril
de 2015.
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Posteriorment, en data 30 d’abril de 2015 va tenir lloc la sessió constituent del
Patronat de la fundació Castell del Catllar, arran de la qual s’atorgà escriptura
pública de la carta fundacional davant el notari de Tarragona, Sr. Manuel Carlos
Estrada del Castillo en data 20 de maig de 2015 i amb el número 1077 del seu
protocol.
Previs els tràmits escaients, mitjançant Resolució del Director General de Dret
i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat, Sr. Jordi
Cabré i Trias, de 4 de novembre de 2015 s’ordenà la inscripció de la Fundació
Castell del Catllar al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya
(assentament 2924 del Registre de Fundacions), amb tots els efectes
establertes per les lleis i que ha quedat classificada com a fundació benèfica
de tipus cultural.
L’objecte de la fundació rau en la defensa, preservació, conservació i promoció
en general del patrimoni arqueològic, arquitectònic, documental i cultural
d’interès històric de titularitat municipal, en particular del castell del Catllar, així
com els de titularitat privada, en especial aquells inclosos en el Catàleg de béns
a protegir i l’inventari de masies de l’ajuntament del Catllar.
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L’ajuntament adscriví funcionalment a la Fundació el Castell del Catllar, l’Ermita
de Sant Ramon de Penyafort i el Poblat protohistòric de l’Era del Castell, alhora
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que en declarà sota la seva protecció d’altres, com l’Església Parroquial de Sant
Joan Baptista del Catllar, l’Agulla, el Molí fariner o l’antiga fàbrica de paper,
entre d’altres i li encomanà, entre d’altres, les funcions d’organització i gestió
de les activitats de caràcter turístic, artístic o d’altra índole del Castell i de la
resta de patrimoni històric, arquitectònic i arqueològic del municipi; la gestió i
promoció del Centre d’interpretació dels castells del Baix Gaià, amb seu al
castell i la del futur Centre d’interpretació del patrimoni històric industrial i del riu
Gaià, amb seu a l’ermita de Sant Ramon i la utilització dels espais i la
participació del personal adscrits en la realització d’aquestes accions.
Donar a una entitat independència i autonomia de gestió del patrimoni
arqueològic, arquitectònic, documental i cultural d’interès històric de titularitat
municipal allibera l’ajuntament d’aquesta càrrega permetent-li concentrar els
seus esforços en la prestació dels altres serveis públics.
Aquestes facultats i obligacions d’ambdues parts fan necessari establir un
conveni de gestió per concretar qui assumeix totes aquelles qüestions que els
estatuts no atribueixen, com ara el finançament del manteniment integral de
l’edifici, els consums dels subministraments, entre d’altres qüestions.
També es crea una comissió consultiva, paritària, encarregada de vetllar pel
correcte desenvolupament i interpretació del conveni, i en la que hi haurà tant
l’alcalde com el president de la fundació.
El text del conveni que es porta a consideració del ple, fou aprovat per
unanimitat a la reunió del Patronat de la Fundació Castell del Catllar de data 12
d’abril de 2019.

Normativa aplicable:
- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, articles 52 i 150.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, article 309.
- 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
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Examinat el contingut del conveni de col·laboració que consta a l’expedient i es
dóna per reproduït.
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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 Fundació Castell del Catllar, que es troba a l’expedient i es dóna
per reproduït, regulador de les obligacions de les parts en quant a la
gestió del patrimoni arqueològic, arquitectònic, documental i cultural
d’interès històric de titularitat municipal, en especial i predominant al
Castell.
Segon.- Acceptar expressament totes i cadascuna de les obligacions incloses
en l’articulat del conveni objecte del present acord.
Tercer.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari al senyor
alcalde per la signatura de quan documents requereixi la formalització
d’aquest acord.
Quart.-

Notificar aquest acord al patronat de la Fundació Castell del Catllar
en legal forma.

Cinquè.- 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.
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Sisè.-

Si es vol impugnar el present acord, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu 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.”

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, 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.
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Vots en contra: cap.
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Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A
ESTABLIR AMB LA FUNDACIÓ CASTELL DEL CATLLAR RELATIU A LA
GESTIÓ ECONÒMICA DERIVADA DE LA GESTIÓ DEL CASTELL I DEMÉS
PATRIMONI ADSCRIT A LA FUNDACIÓ.
Es dona compte de la següent proposta:
Aprovada inicialment la constitució de la Fundació Castell del Catllar mitjançant
acord del ple de l’ajuntament de data 19 de febrer de 2015 i definitivament
mitjançant acord del ple 26 de març de 2015 i inscrita al Registre de Fundacions
de la Generalitat de Catalunya (assentament 2924 del Registre de Fundacions),
classificada com a fundació benèfica de tipus cultural, d’acord amb la Resolució
del Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia
de la Generalitat, Sr. Jordi Cabré i Trias, de 4 de novembre de 2015.
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Establert l’objecte de la fundació amb la defensa, preservació, conservació i
promoció en general del patrimoni arqueològic, arquitectònic, arqueològic,
documental i cultural d’interès històric de titularitat municipal, en particular del
castell del Catllar, així com els de titularitat privada, en especial aquells inclosos
en el Catàleg de béns a protegir i l’inventari de masies de l’ajuntament del
Catllar.
Comptant amb patrimoni adscrit funcionalment i assignades les funcions
d’organització i gestió de les activitats de caràcter turístic, artístic o d’altra índole
del Castell i de la resta de patrimoni històric, arquitectònic i arqueològic del
municipi; la gestió i promoció del Centre d’interpretació dels castells del Baix
Gaià, amb seu al castell i la del futur Centre d’interpretació del patrimoni històric
industrial i del riu Gaià, amb seu a l’ermita de Sant Ramon i la utilització dels
espais i la participació del personal adscrits en la realització d’aquestes accions.
Atribuïda doncs la independència i autonomia de gestió del patrimoni
arqueològic, arquitectònic, documental i cultural d’interès històric de titularitat
municipal, s’allibera l’ajuntament d’aquesta comesa permetent-li concentrar els
seus esforços en la prestació dels altres serveis públics.
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finançament que l’ajuntament i la fundació tenen establert, donant compliment,
entre d’altres, al que determina l’article 35.2.c dels Estatuts, relatiu al Patrimoni,
quan diu que el patrimoni de la fundació estarà integrat, entre d’altres per
“l’aportació econòmica que anualment i amb càrrec al pressupost general li
assignarà l’ajuntament”.
De forma anàloga, l’art. 41.c, relatiu als Recursos anuals estableix que aquests
estaran integrats, entre d’altres fonts de finançament, per l’aportació anual de
l’Ajuntament del Catllar per a la consecució dels fins que té atribuïts la Fundació.
Així doncs, assumit per l’ajuntament el compromís de consignar en cada
exercici pressupostari un ajut nominatiu a la fundació i la previsió de vehicular
aquesta activitat de foment amb la signatura de convenis expressos i destinats
a cobrir un període temporal superior a l’anualitat per quant els projectes que la
fundació té endegats superen, de llarg, aquest marc temporal, s’ha bastit un
conveni en que es dóna seguretat jurídica tant a l’activitat de foment de
l’ajuntament com a l’execució dels projectes fundacionals.
El text del conveni que es porta a consideració del ple, fou aprovat per
unanimitat a la reunió del Patronat de la Fundació Castell del Catllar de data 12
d’abril de 2019.
Examinat el contingut del conveni de col·laboració per la gestió econòmica que
consta a l’expedient i es dóna per reproduït.

- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, articles 52 i 150.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, article 309.
- 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.
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 Fundació Castell del Catllar, que es troba a l’expedient i es dóna
per reproduït, relatiu a la gestió econòmica derivada de la gestió del
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patrimoni arqueològic, arquitectònic, documental i cultural d’interès
històric de titularitat municipal, en especial i predominant al Castell.
8

Segon.- Acceptar expressament totes i cadascuna de les obligacions incloses
en l’articulat del conveni objecte del present acord.
Tercer.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari al senyor
alcalde per la signatura de quan documents requereixi la formalització
d’aquest acord.
Quart.-

Notificar aquest acord al patronat de la Fundació Castell del Catllar
en legal forma.

Cinquè.- 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.
Sisè.-

Si es vol impugnar el present acord, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu 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.”
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Intervé el Sr. López per explicar el vot del seu grup, que es tracta d’un vot
favorable a la proposta basat en la fiscalització prèvia i confiança amb el
secretari interventor de l’ajuntament.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i
Anglès, 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.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACORD MARC ENTRE LA FÀBRICA
DE LA TRANSICIÓ SCCL, L’ASSOCIACIÓ MEDIAMBIENTAL LA SÍNIA I
L’AJUNTAMENT PER A LA CUSTÒDIA DE DIVERSOS ESPAIS DE
L’ENTORN NATURAL DE LA FÀBRICA.
Es dona compte de la següent proposta:
Com hom coneix la relació simbiòtica entre l’Associació Mediambiental La Sínia
i l’ajuntament ve d’antuvi i amb l’objectiu comú de la recuperació del cabal
mínim necessari o ecològic del riu Gaià d’ençà del seu estroncament sobtat
amb la construcció de la presa de REPSOL i garantir el pas d’aigua pel nucli de
la vila i la seva arribada fins a la desembocadura al mar.
Al llarg de tots aquests anys la relació entre ambdues parts s’ha palesat amb
l’assoliment di diversos acords plasmats en convenis de col·laboració i custòdia,
entre els quals el conveni per impulsar la custòdia del riu Gaià al seu pas el
municipi, aprovat pel Ple de l’ajuntament en sessió de data 26 de setembre de
2013 o la seva revisió i prorroga aprovada el 2015.

La societat cooperativa catalana La Fàbrica dels Transició SCCL, qui ha
endegat aquesta iniciativa, assumeix la cessió del Molí Medieval existent a la
finca, amb la totalitat de l’aqüeducte que li aportava l’aigua i tota la franja de la
finca que està inclosa en la zona Xarxa Natura 2000, zona CEPA i PEIN,
garantint l’interès públic de la proposta, identificant aquests espais amb la
parcel·la 8 del polígon 5 del cadastre de rústega, amb referència
43044A005000080000SO, essent la finca registral 245 del Catllar i amb una
superfície de 12.061 m2, situada al paratge de la Resclosa de la fàbrica.
Es pretén amb el conveni que es sotmet a consideració del Ple, garantir que
l’Associació Mediambiental La Sínia s’encarregui de la custòdia de l’entorn
natural dels terrenys de la Fàbrica, amb l’objectiu de realitzar diverses accions
encaminades a la conservació de la biodiversitat del riu Gaià, jas des del
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L’ajuntament està tramitant la modificació puntual número 8 del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal per modificar les condicions d´ús en l’àmbit de la fàbrica
que permetrà la consolidació, reutilització i revalorització del conjunt de la
fàbrica com a habitatge social de base cooperativa conjugada amb la titularitat
i aprofitament públic d’espais.
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moment present i també quan, un cop aprovada definitivament la modificació
del planejament suara esmentada, sigui l’ajuntament el titular dels terrenys.
10

El text del conveni que es porta a consideració del ple, ha estat aprovat tant per
l’Associació Mediambiental La Sínia com per la La Fàbrica dels Transició SCCL.
Examinat, doncs, el contingut del conveni de col·laboració que consta a
l’expedient i es dóna per reproduït.
Normativa aplicable:
- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, articles 52 i 150.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, article 309.
- 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.
Per tot això proposo al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’acord marc entre la Fàbrica de la Transició SCCL,
l’Associació Mediambiental La Sínia i l’ajuntament per a la custòdia
de diversos espais de l’entorn natural de la fàbrica.

26/06/2019 Secretari-Interventor

Segon.- Acceptar expressament totes i cadascuna de les obligacions incloses
en l’articulat del conveni objecte del present acord.
Tercer.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari al senyor
alcalde per la signatura de quan documents requereixi la formalització
d’aquest acord.
Quart.-

Cinquè.- 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.
Si es vol impugnar el present acord, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat

JOSEP LLOP TOUS

Sisè.-
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Notificar aquest acord a La Fàbrica de la Transició SCCL i a
l’Associació Mediambiental La Sínia.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

7214a2d558664cf9aeb8b7be53f9c596001

Url de validación

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a
comptar de l'endemà de la seva notificació.
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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.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i
Anglès, 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 D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL NÚM. 2019/275 AL 2019/329.
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2019/275, de data
8 d’abril de 2019, al 2019/329, de data 6 de maig de 2019.

2. INFORME DE L’ALCALDIA.
1) Mitjançant acords de la Junta de Govern Local dels dies 11 i 25 d’abril s’ha
aprovat la concurrència a diferents convocatòries d’ajuts de la Diputació de
Tarragona, segons es detalla tot seguit:
Concurrència a la convocatòria per al finançament de despeses per a la millora
de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat
municipal. Cost estimat de l’actuació és de 4.312,46 € IVA inclòs per a la
reparació de les humitats provinents de la façana de l’edifici i l’enrajolat del
magatzem de material.
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Els membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
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Concurrència a la convocatòria per a la concessió de subvencions als
ajuntaments per a la seguretat a zones de bany (piscines). Cost estimat és de
8.624,88€ (vuit mil sis-cents vint-i-quatre euros amb vuitanta-vuit cèntims) IVA
inclòs.
Concurrència a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a
activitats esportives singulars amb les curses i actes que s’organitzen des de la
regidoria d’esports, com ara l’Open Natura o el cross. L’import màxim
subvencionable és de 6.000 € i el cost del projecte és de poc més de 6.100 €.
Concurrència a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a
programes i activitats culturals, essent l’import màxim subvencionable de 6.000
€. Com sempre, s’hi inclou tota la programació que es fa a l’auditori del centre
cultural durant l’any.
Concurrència a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la
inversió d’equipaments municipals d’interès, a la que es presentarà el projecte
de substitució del lluernari del vestíbul del Centre Cultural. L’import màxim
subvencionable és de 5.000 € i el cost dels treballs és de 39.955 €, com hom
recordarà.

Concurrència a la convocatòria de subvencions als ajuntaments per actuacions
de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies de plaga i espècies
invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics
abandonats. Cost estimat de la gestió i retirada dels animals domèstics i
peridomèstics i els tractaments contra la mosca negra i el mosquit tigre en zones
humides del municipi és de 17.137,60 € IVA inclòs. L’import subvencionable pot
ser de fins a 11.432,92 €.
Concurrència a la convocatòria per a la concessió de subvencions als
ajuntaments per al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis
forestals, any 2019. El cost estimat de l’actuació per mantenir les franges
perimetrals de les urbanitzacions del municipi, és de 27.319,02 € (vint-i-set mil
tres-cents dinou euros amb dos cèntims) IVA inclòs, essent l’import màxim
subvencionable de 12.000 €.

JOSEP LLOP TOUS
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Concurrència a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a
activitats culturals singulars, amb la inclusió de la fira medieval. L’import màxim
subvencionable és de 12.000 €.
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Concurrència a la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la
implantació de mesures recollides en els plans d’acció per l’energia sostenible
(PAES) i en els plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) dels
ajuntaments adherits al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, per a la renovació de
l’enllumenat públic de la urbanització Esplai Tarragoní, actuació que té un cost
estimat de 262.072 € i per a la que ja disposem d’un ajut per al pas a una
economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de
creixement sostenible 2014-2020 atorgat pel Ministeri per a la transició
ecològica i l’IDAE per import de 131.036,00 €, equivalents al 50% del cost del
projecte. La quantitat màxima que ens poden concedir és de 15.000 €.
2) En relació amb l’àrea de recursos humans, informar que en data 2 de maig
de 2019 s’han incorporat efectivament els quatre auxiliars administratius que
van superar el procés de selecció convocat a l’efecte. Esperem que la millora
dels serveis administratius sigui evident per a les persones usuàries.
3) Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del passat 25 d’abril es va
adjudicar l’execució dels treballs d’adequació del local de la guàrdia municipal a
l’empresa Casanova Bertran, SL per import de 35.501,48 €, IVA inclòs. Mentre
durin els treballs s’ubicarà el despatx de la Guàrdia municipal en un dels
despatxos del segon pis porta primera de la casa de la vila, destinats
habitualment a reunions dels grups polítics municipals.

5) Respecte del procés de licitació de la concessió de la gestió del servei de Bar
Restaurant de la Torre d’en Guiu informar que, un cop adjudicada la concessió a
l’empresa XTERNAL MEDIA SERVICE SL, per un preu total de 52.505,53 €,
l’empresa Porta del Cel La Pineda, SLU, licitadora, ha presentat
escrit comunicant la interposició de recurs contenciós administratiu contra la
resolució d’adjudicació i en demana la mesura cautelar de suspensió de
l’execució basada en la pretesa nul·litat del referit acord. Demanarem
assessorament al respecte i actuarem en conseqüència.
6) Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data d’avui s’ha aprovat la
pròrroga per a l’exercici de 2019 del conveni subscrit amb l’Empresa Municipal
Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (EMATSA) en relació a la concessió d’ajuts a
persones en situació de necessitat i urgència social, per fer front al pagament del
subministrament d’aigua.
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4) En quant als ajuts atorgats per l’ajuntament a particulars i entitats, informar
que mitjançant acord de la Junta de Govern s’ha atorga un ajut a la Coral Sant
Nicasi per import de 3.500 € per a l’exercici de les seves activitats.
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7) L’ajuntament s’ha adherit a la Xarxa de Calls Jueus, iniciativa de l'Institut Privat
d'Estudis Món Juïc per avançar en el coneixement i la difusió del patrimoni jueu
català, patrimoni molt més ric des del punt de vista documental i de llegat literari,
que no pas monumental i arqueològic. A la comarca del Tarragonès només les
poblacions de Tarragona i El Catllar tenen documentada presencia jueva.
3. PRECS I PREGUNTES.
El regidor Sr. Antonio López formula els següents precs i preguntes:
Interessa saber el cost econòmic de la fira medieval.
També interessa saber si l’ajuntament coneixia que el TIP 007 que va causar
baixa el dia 5 d’abril, el dia 23 del mateix mes encara disposava de claus de
dependències municipals i codis d’alarma d’accés.
També interessa obtenir còpia del plec de condicions per a l’adjudicació i
contracte de gestió del bar restaurant de la Torre d’en Guiu.
El Sr. alcalde diu que es recopilaran les dades i els documents sol·licitats i se li
respondrà per escrit, doncs aquesta és la darrera sessió ordinària del ple de la
present legislatura.
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I quan són dos quarts menys tres 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.
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