ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 10 DE GENER DE
2019.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia deu de gener
de dos-mil dinou, 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
Francesc Virgili Güell
Joan Díaz i Rull
Ilé Gomis i Quintero
M Goretti Gatell i Anglès
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Ha excusat la seva assistència el regidor Sr. Carles Guillén i Montserrat.

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 13 DE DESEMBRE
DE 2018.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del ple corresponent a la sessió
ordinària del Ple de data 13 de desembre de 2018, la qual havia estat tramesa
juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Francesc Virgili
Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, M Goretti Gatell i Anglès, Antonio
López López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra
Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat.
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
2. MOCIÓ QUE
PRESENTEN
ELS
GRUPS
MUNICIPALS
DE
L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR PSC, UNICAT, PDeCAT, ERC I IC-V
SOBRE LA SITUACIÓ DE LA PAGESIA I EL SECTOR AGRARI AL CAMP
DE TARRAGONA - UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA.

“El sector agrari a les comarques del Camp de Tarragona, pel que fa al conreus
de l’avellana i l’olivera, aquest any ha sofert importants pèrdues de collita degut
a una climatologia totalment adversa; amb unes fortes ventades a principis
d’any que van arribar a malmetre fins i tot algunes plantacions, especialment
d’avellaner, comprometent la producció de cara a les properes campanyes, i
una sequera persistent que s’arrossegava d’anys anteriors, i que amb l’arribada
de les pluges continuades de finals d’estiu i principis de tardor, han acabat
perjudicant la migrada producció, ja sigui al moment de plegar les avellanes o
de collir les olives.
La pèrdua de producció oscil·la entre el 50% i el 70%, d’avellana o d’oliva, per
la qual cosa, les persones que estan al cap davant d’explotacions d’avellaners
o oliveres, veuran els seus ingressos considerablement reduïts a causa d’una
collita tan migrada. Sense oblidar els preus, que pel que fa a l’avellana, des del
2015 han sofert una pèrdua 41% , segons es desprèn de la cotitzacions de la
Llotja de Reus. En el cas de l’oli d’oliva d’extra verge aquest baixada de preu
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és del 14,67%, respecte a les mitjana de les 4 darreres campanyes, segons
fons del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
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Un altre element a tenir en compte, és la reducció de les ajudes agràries
respecte al sistema redistributiu anterior, tan pel que fa a l’oli com a la fruita
seca. A més, a la fruita seca li ha estat suprimida l’ajuda d’Estat, provocant la
no diferenciació dels imports entre professionals i no professionals, campanya
2011/12 (42,89€/ha), reduint-se a progressivament fins arribar a 7€/ha, que mai
ha arribat a mans de la pagesia, i quedant eliminada l’any 2018. Per part de la
Generalitat, el pressupost destinat a partir de la campanya 2014/15 va ser 0€.
Per tant, la reducció dels ajuts directes FEAGA junt amb l’eliminació de l’ajut
d’Estat i el de la Generalitat, i la no compensació per un nou ajut connectat, han
contribuït a la pèrdua de la viabilitat de les explotacions d’avellaners.
D’altra banda, augment de cost de l’energia ha estat imparable en aquest
darrers anys. Si bé el barril de petroli de l’Organització de Països Productors
de Petroli (OPEP) s’ha encarit un 11% entre juliol i octubre de 2018, el gasoil
agrícola ha passat, en el mateix període, d’una mitjana de 0,679€/litre a
0,961€/litre, amb ofertes que superen la l’Euro per litre, és a dir, un encariment
d’un 41,5%.

Aquest encariment empitjora encara més la viabilitat de les explotacions, alhora
que anirà acompanyat de l’augment d’altres costos addicionals de producció,
com el dels fertilitzants, els fitosanitaris, els plàstics, els pneumàtics i els
lubricants. La pagesia no pot repercutir aquets encariment en els preus que
percep per les seves produccions a causa de la feble posició que té dins la
cadena alimentària.
En aquest cas, caldria la implementació d’unes mesures per part del Govern de
l’Estat, i els grups parlamentaris del Congrés i del Senat, que modifiquessin la
legislació per tal d’aconseguir un gasoil professional agrícola, ramader i forestal
amb un preu exclusiu de 0,021€/L d’impost especial d’hidrocarburs, el mínim
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Pel que fa a l’energia elèctrica, l’Estat espanyol en 10 anys ha escalat dotze
llocs en el rànquing de països europeus amb l’electricitat més cara, i des de
l’any 2008 ha passat dels 13,66€ els 100 KWh als 23,83€ el 2018, segons les
dades d’Eurostat. És a dir, això significa un augment acumulat del 75,5% per
les famílies. En el cas de l’agricultura aquest augment és situa en el 89%,
respecte l’any 2010, segons les dades publicades pel Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació.
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establert a la Unió Europea (Directiva 96/2003/CE), així com l’aplicació d’un IVA
reduït del 10%.
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Donada la importància econòmica i social d’aquests conreus llenyosos al Camp
de Tarragona, el Ple de l’Ajuntament del Catllar acorda:

Segon.- Notificar l’aprovació d’aquesta Moció a:
- Hrble. Sra. Teresa Jordà i Roura, Consellera d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007Barcelona.
- Excel·lentíssimo. Sr Luís Plana Puchadas, Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación Paseo de Infanta Isabel, 1, 28071 – Madrid.
- Excel·lentíssima. Sra. María Jesús Montero Cuadrado, Ministra de
Hacienda, c/ Alcalá, 9, 28071 – Madrid.
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Primer.- Instar al Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat a:
- Articular mesures per poder pal·liar aquesta situació de crisi
conjuntural i estructural a què es veu abocada la pagesia al nostre
territori.
- Establir un refinançament dels crèdits per als joves incorporats als
conreus de l’avellana i l’olivera.
- Possibilitar l’accés a les pòlisses per a fe front a les despeses
corrents a retornar en 4 anys i amb un interès 0.
- Establir avals per a les mesures de finançament i refinançament .
- Promoure campanyes per afavorir el consum d’avellanes i de l’oli
d’oliva verge extra.
- Adequar els mòduls de l’IRPF de l’exercici 2018 per aquests
conreus i zona afectada, tenint en compte la reducció de la producció
com a conseqüència de les adversitats climàtiques.
- Establir novament i de forma íntegre, almenys per a un període de
3 anys, l’ajut nacional previst a l’OCM dels productes agraris per a les
superfícies d’avellaner, tant pel secà com pel regadiu.
- Defensar l’articulació d’un ajut addicional, temporal, “ad-hoc” i
urgent per l’avellana per part del Consell de la Unió Europea, per un
període excepcional de 3 anys, d’acord amb el que preveu de l’article
42 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
- Establir un ajornament extraordinari del pagament de les quotes de
la Seguretat per a la pagesia professional.
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- Excel·lentíssima. Sra. Magdalena Valerio Cordero Ministra de
Trabajo; Migraciones y Seguridad Social, Paseo de la Castellana, 63
28071 – Madrid.
- Sr. Joan Caball i Subirana, Coordinador Nacional de la Unió de
Pagesos de Catalunya, Casa de l’Agricultura- C. Ulldecona, 21-33, 2ª
Planta, 08038 – Barcelona”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo
Javier Tarantino Mingo, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell,
Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
3. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER A LA
REVISIÓ DEL DECRET 161/1996, DE 14 DE MAIG, PEL QUAL ES REGULA
EL SERVEI ESCOLAR DE TRANSPORT PER TAL DE FACILITAR EL
DESPLAÇAMENT DE L'ALUMNAT EN L'EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA

“El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de
transport per tal de facilitar el desplaçament de l'alumnat en l'educació
obligatòria estableix que la gratuïtat del servei de transport escolar a l'alumnat
d'educació obligatòria es facilitarà als alumnes escolaritzats fora del seu
municipi de residència.
Per altra banda, l'article 6.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació
estableix que les administracions públiques, a fi de facilitar l'accés en condicions
d'equitat als serveis escolars de menjador i transport durant els ensenyaments
obligatoris i en els ensenyaments declarats gratuïts, han d'oferir ajuts als
alumnes que visquin en poblacions sense escola, en nuclis de població
allunyats o en zones rurals, als alumnes amb discapacitats i als alumnes amb
necessitats educatives específiques reconegudes. Els ajuts poden cobrir
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totalment o parcialment la despesa, atenent la naturalesa del desplaçament i
el nivell de renda de les famílies. Les administracions públiques han de
promoure mesures que facilitin l'accés de tots els alumnes a les activitats
complementàries i extraescolars i, si escau, als ensenyaments post obligatoris
de batxillerat i de formació professional.
Però la situació real de moltes famílies que viuen en urbanitzacions o en nuclis
de població que estan dins del municipi del seu centre escolar, malgrat tenir-lo
lluny, és que no tenen dret al servei de transport escolar gratuït. Fins l'any 2012,
els infants residents a aquests municipis sí que tenien accés a aquest servei
de forma gratuïta, però el servei va ser suprimit.
La normativa actual referent al servei de transport escolar no garanteix els drets
dels infants a l'accés a l'educació gratuïta en l'etapa d'escolarització obligatòria
entre els alumnes que viuen en nuclis de població que, malgrat estar dins del
municipi del seu centre escolar, tenen una distància al centre igual o superior a
d'altres que estan en un municipi veí. És a dir, planteja una desigualtat
d'oportunitats a les famílies d'alumnat que resideixen lluny del seu centre
escolar, malgrat ser dins del mateix municipi, ja que no discrimina la distància
geogràfica a l'hora de proveir aquest servei.

Primer.- Constatar la desigualtat d'oportunitats que pateixen les famílies que
viuen en nuclis de població que, malgrat estar dins del municipi del
seu centre escolar, tenen una distància al centre igual o superior a
d'altres que estan en un municipi veí, i en canvi, no tenen el dret a
transport escolar obligatori, ja que el Decret 161/1996 estableix com
a transport escolar obligatori només aquell que correspon a alumnes
que han de desplaçar-se fora del terme municipal, sense criteris de
distància.
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat a iniciar, abans de començar el curs
escolar 2019-2020, la revisió del Decret 161/1996 pel qual es regula
el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de
l'alumnat en l'educació obligatòria, amb criteris de distància en la
determinació del transport escolar obligatori.
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a implicar la comunitat educativa,
de manera representativa a la realitat territorial, en la revisió de les
condicions del Decret 161/1996, basant-se en la Llei 1 2/2009, del 10
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Per aquests motius, el Ple de l’Ajuntament del Catllar, ACORDA:
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de juliol, d'educació, que en el seu article 6.3 estableix que "Les
administracions públiques, a fi de facilitar l'accés en condicions
d'equitat als serveis escolars de menjador i transport durant els
ensenyaments obligatoris i en els ensenyaments declarats gratuïts,
han d'oferir ajuts als alumnes que visquin en poblacions sense escola,
en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes amb
discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques
reconegudes."
Quart.-

Donar trasllats d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al
Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i
a l’Associació Catalana de Municipis.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo
Javier Tarantino Mingo, 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.
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B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL NÚM. 2018/451 AL 2018/540 I DEL
2019/001 AL 2019/002.
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2018/451, de data
5 de novembre de 2018, al 2018/512, de data 3 de desembre de 2018 i del
número 2019/001, de data 2 de gener de 2019, al 2019/002, de data 4 de gener
de 2019.
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:

8

1) A nivell de les convocatòries d’ajuts que promou la Generalitat de Catalunya
informar que respecte de la relativa a actuacions d’ordenació ambiental de la
il·luminació exterior, regulada per l’Ordre TES/2658/2018, de 7 de novembre, a
la que es podien presentar determinades inversions realitzades durant els
exercicis de 2016 a 2018 i per a les que estigués previst realitzar durant l’any
2019, una vegada feta la ponderació de criteris que hi consten respecte de les
inversions municipals en aquest àmbit, l’enginyer de l’ajuntament ha conclòs
que, malauradament, no podem concórrer a cap de les línies de foment
establertes. Estarem atents a qualsevol altra convocatòria que surti per
concorre-hi.
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:
A la Fundació Castell del Catllar, una subvenció per import de 10.000 €.
A l’Associació Casal del a Gent Gran un ajut per import de 1.500 €.
A la Coral Sant Nicasi, una subvenció per import de 3.300 €.
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En el marc de les subvencions per l’organització de festes d’estiu a les urbanitzacions,
en una segona remesa, s’han lliurat les següents a aquelles entitats que ho han sol·licitat:
URBANITZACIÓ
Comunitat de Propietaris de La Cativera
Junta de Compensació de Pins Manous III
TOTAL

IMPORT
1.100 €
1.200 €
2.300 €

Informar també que s’ha denegat l’ajut sol·licitat per l’entitat A P A Tarraco Pinscher
Rater y Bodegueros en adopción perquè no es donava cap dels supòsits previstos a
l’article 22 de la Llei General de Subvencions, doncs no hi havia cap procediment de
concurrència competitiva previst ni cap dels sistemes d’atorgament directe o
excepcional podia ser implementat.
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Informar també, en aquest mateix apartat, que s’ha aprovat el conveni amb
EMATSA (Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA) per a la
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col·laboració en activitats d’interès general a l’empara d’allò previst a la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre
i dels incentius fiscals al mecenatge pel foment de les pràctiques esportives i la
difusió de la cultura. Posteriorment es procedirà a l’assignació dels fons.
3) En relació amb l’àrea de recursos humans, informar que respecte del concurs
oposició per a la provisió de quatre llocs de treball d’auxiliar administratiu,
d’administració general, grup C2, personal laboral fix i creació de borsa de
treball, el divendres dia 11 de gener es la data prevista per realitzar les
entrevistes i la valoració dels mèrits de les persones que han superat les proves
de coneixements i pràctiques previstes per a la fase d’oposició. Per tant i tal i
com s’havia informat anteriorment, dins el mes de gener podrem efectuar la
contractació de les persones seleccionades i constituir la borsa de treball.
Informar també que mitjançant acord de la Junta de Govern Local del passat 20
de desembre de 2018 es varen aprovar les bases reguladores del concurs
oposició lliure per cobrir, amb caràcter interí, la plaça de secretaria intervenció de
l’ajuntament i es convocà el procés selectiu. En execució del referit acord, l’anunci
de la convocatòria ha estat publicat al BOP de 9 de gener de 2018, restant
pendent de publicació l’extracte de la convocatòria al DOGC per a l’inici del
còmput del termini de presentació de candidatures, que és de 15 dies naturals
des de la data de referència.

També en l’àmbit dels permisos i llicències, informar que, d’acord amb la petició
de l’interessat, s’ha concedit un nou període de tres mesos, des del 6 de gener
al 6 d’abril de 2019, de llicència per assumptes propis al funcionari de carrera
de l’ajuntament i vigilant municipal Sr. X R A. Cas de romandre en aquesta
situació durant tot el període concedit, haurà exhaurit aquesta llicència i s’haurà
de reincorporar o passar a la situació d’excedència voluntària.
Finalment dir que la s’ha reincorporat, a petició pròpia i en atenció a les
necessitats de l’ajuntament, a la jornada completa de treball l’administrativa Sra.
S R N amb efectes a partir del dia 1 de desembre de 2018, passant a fer les 37,5
hores setmanals i percebent el 100% de les retribucions, la qual gaudia d’una
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La Junta de Govern ha concedit, prèvia petició de la interessada, excedència
per tenir cura d’un fill a la professora de música Sra. I L C fins al final del present
curs. El seu lloc serà cobert mitjançant la borsa de treball que es va proveir
durant el 2018 a aquests efectes i per la mateixa persona que ja cobria la baixa
de maternitat de la que gaudia la beneficiària.
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reducció de jornada i sou d’un terç des del dia 28 d’abril de 2016, situació en la
que podia romandre fins al 5 de novembre de 2023.
10

4) Relacionat amb l’apartat anterior, dir que en el marc del programa de
col·laboració per a l’ocupació gestionat pel Consell Comarcal, durant els dies 21
de gener a 14 de febrer i del 17 de juny al 12 de juliol de 2019, comptarem amb
els serveis de la brigada de quatre persones que gairebé cada any col·laboren en
la realització de tasques de neteja i desbrossada forestal. El grup està format per
persones aturades de més de 45 anys sense subsidi i/o prestació o bé
perceptores de Renda Mínima d’Inserció.
5) Mitjançant Decret de l’alcaldia 2019/1, de data 2 de gener, i atesa la urgència
de la seva execució per tal de coincidir durant el període de vacances de Nadal
del centre, s’han adjudicat els treballs de reparació de les humitats que
presentaven diferents finestres, de les esquerdes de la façana posterior de l’edifici
i altres actuacions de manteniment a la llar d’infants municipal, mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista Casanova Bertran SL, per
un import de quatre mil tres-cents setanta-sis euros amb cinquanta-set cèntims
(4.376,57 €), IVA inclòs.
Els assistents es donen per assabentats.
3. TORN OBERT DE PARAULES
El Sr. Alcalde procedeix a donar resposta a les preguntes formulades en el Ple
anterior i no respostes en aquella sessió.

- Sol·licitem còpia del projecte presentat per l'empresa BAMM Arquitectes i
Associats destinat a Escola de Musica i aulari de l’Institut.
Resposta:
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una còpia digital, en format PDF, del
projecte referit, intitulat “construcció d'un edifici educatiu, destinat a escola de
música i aulari de l'Institut Escola l'Agulla” redactat per BAMMP ARQUITECTES
I ASSOCIATS, S L P, integrat pels arquitectes Srs. Carles Gelis Centeno,
Montse Garcia Carceller i Ferran Pont Montaner.
Qüestió:
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Qüestió:
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- Vam sol·licitar còpia de l'informe i plànols topogràfics encarregats al Sr.
Joseph Fernández sobre la Torre d'en Guiu.
Resposta:
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una còpia digital, en format DWG, de
l’aixecament topogràfic realitzat pel topògraf Sr. Josep Fernández Caballé.
Qüestió:
- Sol·licitem acta de Junta de Govern o decret d'alcaldia on s'adjudica el
monitoratge de l'activitat física de la Gent Gran del Catllar i Pins Manous III.
Resposta:
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una còpia digital, en format PDF, del
certificat de l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 de novembre de
2018 pel qual es contracten els serveis d’un entrenador titulat que dugui a terme
les classes de gimnàstica dirigida per a gent gran que actualment s’imparteixen
en els parcs de salut que hi ha al nucli urbà de la vila i a la urbanització Pins
Manous.
Qüestió:
- Sol·licitem còpia de tota la documentació de tots els candidats presentats al
concurs oposició per a tècnic A2, amb data d'entrada de cada document per
registre.

Respecte a aquesta qüestió s’està estudiant el cas per veure si es possible
donar aquesta documentació, doncs pot contenir dades de caràcter personal
susceptibles de protecció. Tant bon punt tinguem la resposta a la qüestió
s’informarà i es procedirà en conseqüència.
Qüestió:
- Un cop més tornem a demanar que se'ns concedeixi un espai a aquest grup
municipal adequat a la nostra dimensió com a grup, amb tot el necessari per
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Resposta:
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poder desenvolupar la nostra feina d'oposició en aquest ajuntament, tal com
marca la normativa.
12

Resposta:
En primer terme cal dir que des de l’inici de les obres de reforma de la casa de
la vila cap dels grups municipals ha disposat ni disposa de despatx. A hores
d’ara ja han finalitzat aquests treballs, els despatxos ja compten amb el mobiliari
necessari per al seu funcionament i en breu entraran en servei.
Cal aclarir que donat que només es disposa de tres despatxos i que hi ha un
total de 5 grups polítics municipals, s’haurà d’establir un sistema d’ús ordenat
dels espais.
Qüestió:
- Tornem a preguntar una vegada mes, com estan els recursos presentats, tant
al concurs de 4 places d'auxiliar administratiu, com al concurs de tècnic A2.
Estan a punt de sortir les notificacions dels acords adoptats respecte de tots els
recursos presentats.
El Sr. López sol·licita se’ls faci arribar còpia d’aquests acords.
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Resposta:
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una còpia digital, en format PDF, dels
certificats dels acords de la Junta de Govern Local de data 13 de desembre de
2018 pels quals es resolen els recursos presentats contra les bases reguladores
del procés selectiu per a la provisió de quatre llocs de treball d’auxiliar
administratiu i en el marc del procés de selecció per a la provisió d’una plaça
de tècnic mig mitjançant concurs oposició lliure, respectivament
Qüestió:
- El fanal núm. B2 de Mas Vilet fa mes de dos mesos que no funciona, fa una
mica més d'un mes es va posar en coneixement per part d'un veí d'aquesta
incidència ¿com és que ha dia d'avui encara no està resolta?
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El Sr. alcalde informa que es va donar nou avís de reparació del punt de llum i
que poc després es detectà quin era el problema, doncs el referit fanal B2 era
en realitat el número B22 per quant s’havia perdut un dels dígits d’identificació.
A hores d’ara el problema ja ha estat resolt.
Qüestió:
- Hem tingut coneixement que s'ha adjudicat a l'empresa TECLASA de
Saragossa els diferents sistemes d'alarmes municipals. Voldríem saber perquè
no s'ha tret a concurs aquest contracte i en quina Junta de Govern o decret
d'Alcaldia s'ha adjudicat i si tenim referències de solvència d'aquesta empresa,
ja que no és del nostre territori i no té oficines aquí.
Resposta:
L’alcalde respon que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 8
de març de 2018 es va adjudicar el servei de connexió i manteniment dels
sistemes de seguretat de diferents emplaçaments municipals per a la millora de
l’eficàcia d’aquests a favor de l’empresa TECALSA.
La contractació mitjançant contracte menor fou motivada per urgència, doncs la
central receptora d’alarmes anterior no podia prestar el servei de manteniment
dels sistemes i així es podia guanyar temps per implementar la contractació del
servei per a un període més llarg de temps i mitjançant un dels sistemes
establerts a l’efecte.
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Finalment, informar que TECALSA compta amb una empresa col·laboradora a
Reus, en concret al Carrer de l´Orient, 27, Baixos, que es diu TESEC i és la que
s’encarrega de fer les reparacions i els manteniments que li arriben des de la
matriu.
Qüestió:
- Voldríem saber si s’està procedint a la creació d'una nova pàgina web
municipal, si és així, quan s’ha procedit a l'adjudicació i quins han estat els
procediments per a això, ja que parlem d'una quantitat gens menyspreable
d'uns 10.000 €, i no hem trobat cap partida en el pressupost o modificació de
crèdit per dur-la a terme.
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Per acord de la Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2018 es va
adjudicar el servei de reestructuració de la web de l’ajuntament, mitjançant el
procediment del contracte menor, a l’empresa DeMomentSomTres, per un
import total, IVA inclòs, de 9.992,18 €, tal i com ja s’informà al despatx de
l’alcaldia de la sessió del Ple del mateix dia 12 de desembre.
D’acord amb l’informe del secretari interventor de data 11 de novembre de
2018, a la partida pressupostària 920/62302 del pressupost municipal aleshores
vigent hi havia consignació suficient per autoritzar la despesa per contractar
aquests serveis.
Cal concretar que es tracta d’adequar la pàgina web existent a la tecnologia
coneguda com a web progressiva per tal que la mateix pàgina pugui substituir
les prestacions de l’aplicació mòbil actual i així estalviar-nos el manteniment de
l’APP. Es tracta d’apostar per una tendència de mercat avalada per Google i
que sembla pugui esdevenir la tecnologia del futur.
Qüestió:
- En diferents plens ens hem fet ressò de les queixes del Síndic de Greuges de
la poca o nul·la col·laboració d'aquest ajuntament amb aquest organisme. Un
cop mes el Síndic de Greuges Sr. Rafael Ribó el 15 de Novembre ens demana
documentació sobre el EXP. AO-00106/2016, en el qual ens recorda que porten
mes de tres mesos esperant resposta, donant-nos de termini fins al 10 de
desembre. S'ha donat resposta a aquest escrit? Per que no s'ha fet abans? Si
s'ha fet, volem còpia de l'escrit amb data de sortida.

L’expedient en qüestió es relatiu a l’aplicació de les mesures preventives del
consum de tabac d’acord amb les lleis 28/2005, de 26 de desembre, de
mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el
subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, 42/2010, de
30 de desembre, i 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència i es demana informació sobre l’existència
d’instal·lacions municipals esportives i culturals on es desenvolupin activitats
per a infants i on estigui permès fumar.
La resposta no s’ha fet efectiva per quant cal integrar una solució escaient per
a la zona lúdica de la Torre den Guiu, que es l’espai on es pot donar el conflicte.
En breu s’informarà a la Sindicatura i a aquest Ple de la solució adoptada.
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Resposta:

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

cb0f0df7e2b4420a92af248793cb8294001

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

14

Qüestió:
15

- Amb número de registre d'entrada 4993 una veïna del nostre municipi es
queixa de diversos problemes de trànsit. Quina solució pensa prendre aquest
equip de govern al respecte? Tornaran a tornar els talonaris de denúncies als
vigilants i se'ls permetran que treballin?
Resposta:
La veïna fa referència a problemes d’estacionament al carrer on resideix i en
aquest sentit, i per tal de resoldre algun altre punt conflictiu, s’està planificant
una estratègia amb el cos dels Mossos d’Esquadra, que tenen la competència
delegada en aquesta matèria des de fa anys al municipi. Per tant, esperem que
en breu es puguin veure els resultats de la campanya informativa que farem en
primer terme i sancionadora, només si escau.
Qüestió:
- A conseqüència de l’últim episodi de fortes pluges, el tram final del Camí de
Mas del Toni, entrant pel cementiri, s'ha tornat intransitable, afectant el trànsit
de diversos veïns que viuen a la zona, té previst l'ajuntament arreglar aquest
camí PÚBLIC, com així ha fet amb altres camins veïnals en els últims mesos,
en els quals gairebé no hi ha trànsit rodat i no viuen veïns?

26/06/2019 Secretari-Interventor

Resposta:
Efectivament l’ajuntament ha actuat a diversos camins municipals per garantirne la mobilitat dels usuaris, veïns i visitants, però en cap moment s’ha detectat
que hi hagués necessitat d’actual al camí de Mas de Toni. En aquest sentit, el
passat mes de novembre i arran de la queixa d’un veí, l’arquitecte tècnic de
l’ajuntament ja va fer un informe en el que concloïa que el camí era transitable,
doncs està pavimentat gairebé en la seva totalitat a excepció dels darrers 170
m lineals i que calia estar a l’aguait perquè no empitjorés algun punt concret en
que hi havia alguna escorrentia. A data d’avui s’ha constatat que això no ha
succeït. No obstant, si teniu alguna informació o dada que contradigui aquesta
informació preguem ens la faciliteu per actuar al respecte i esmenar la situació.
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Acte seguit el regidor Sr. Antonio López formula, i després lliura per escrit per a la seva
constància, els següents precs i preguntes:
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- “Quin cost han tingut aquest any les cistelles de Nadal i el sopar i quantes
cistelles s'han fet i ha qui han anat dirigides.”
- “Portem des del mes de setembre esperant la liquidació i el desglossament
dels comptes de la festa major d'estiu. Com estan?”
- “Ens ha arribat que en les passades festes d'hivern hi va haver actes de
vandalisme i que no es va complir amb la normativa d'espectacles públics en
llocs tancats. ¿Té coneixement aquest equip de govern que pas? Hi ha algun
informe per part dels vigilants o brigada municipal? Si és així sol·licitem còpia
dels mateixos.”
El Sr. Ilé Gomis pregunta a quins actes i desperfectes es refereix.
El Sr. López relaciona un gegant trencat, unes plaques del sostre o haver fumat
a l’interior de l’edifici.
Sl Sr. Gomis refereix que només té constància d’una placa del sostre treta i ja
reposada i d’unes fulles de les ports dels serveis que es varen treure i que ja
han estat recol·locades.

- “Des del nostre grup no entenem que tenint dos arquitectes i un arquitecte
tècnic en plantilla, s'ha encarregat a un extern el projecte de la pavimentació de
la zona de les pistes de tennis i pàdel de la Torre d'en Guiu, per un valor d’uns
2.000 €. Demanem una explicació al respecte.”
-“ L'ACM ha enviat un resum dels serveis prestats a aquesta administració,
entre ells una consulta, 12 formacions a electes i 4 a treballadors. Voldríem
saber el detall d'aquests serveis.”
- “En el ple passat se'ns lliurà una documentació a la pregunta que vam realitzar
al novembre sobre els actes realitzats per l'ANC a l'octubre i trobem a faltar el
que precisament demanàvem, que era la còpia de l'assegurança tal com
sol·liciten els tècnics municipals i els informes dels vigilants sobre si es complia
amb el sol·licitat i el que posava a l’autorització.”
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- “El moviment ciutadà, que no associació, MO1-TE ve sol·licitant periòdicament
sales municipals per reunir-se. ¿Compleix amb els requisits que els demana
l'ajuntament per concedir, com és de disposar d'una pòlissa de responsabilitat
civil. Sol·licitem còpia d'aquesta.”
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- “Com es troba la posada en marxa de la segona depuradora, que es troba per
sota de Mas Vilet.”
- “Sol·licitem una còpia del projecte de la canonada de bombeig d'aigua al camp
de futbol.”
- “Fa quatre mesos vam sol·licitar a l'anterior secretari el poder tenir accés als
informes i parts dels vigilants, ja que el Sr. Reina ja no està i no ha fet res al
respecte, sol·licitem a l'alcalde que habiliti la fórmula que cregui més convenient
per tenir accés.”
- “Com és que tenim tres vigilants que porten uns EPIS per als quals no té
formació.”
- “Ha arribat a coneixement d'aquest grup municipal, que han desaparegut
diversos objectes, maquinària i material d'alguns espais municipals, entre
d'altres. Una garrafa de herbicida amb un cost superior als 140 €. (Mes que
algunes tablets). Una desbrossadora de cadenes de les que es manegen amb
un tractor. Un tallagespa amb un valor superior als 1.000 € (diverses tablets).
Una moto de petites dimensions trobada pels vigilants i Mossos d'Esquadra i
que es trobava en dipòsit al magatzem municipal. Així com tot el sistema de
bombament i elèctric de la depuradora de la Urb. Mas de Pallares (Cinc
Estrelles). Voldríem saber quines mesures a pres aquest equip de govern al
respecte, ja que ens consta que els ha comunicat, voldríem saber si s'ha
denunciat i sol·licitem còpia de la denúncia i còpia dels informes dels vigilants.”
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I quan són tres quarts i mig de vuit 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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