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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 12 DE SETEMBRE 
DE 2019.

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda hores del dia dotze  
de setembre 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 Mensa

REGIDORS/ES:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Ariadna Tous Dalmau
Francesc Saigí Nuñez
Antonio López López
M Montserrat Inglés Novell
Josep Plana Monné
Alícia Inglés Villena 
Jordi Eliseu Porta González

SECRETARI:
Josep Llop Tous

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a tractar els punts inclosos a l’orde del 
dia.

A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE DATA 15 
DE JUNY DE 2019, DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ RESULTANT 
DE LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 26 DE MAIG DE 2019 I DE DATA 4 
DE JULIOL DE 2019, EXTRAORDINÀRIA D’ORGANITZACIÓ I A LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE DATA 11 DE JULIOL DE 2019.
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Es dóna compte dels esborranys de les actes del ple corresponents a les 
sessions extraordinàries de data 15 de juny de 2019, de constitució de la 
corporació resultant de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 i de 
data 4 de juliol de 2019, extraordinària d’organització i a la sessió ordinària de 
data 11 de juliol de 2019, les quals havien estat trameses juntament amb la 
convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 

Acte seguit se sotmeten a votació els esborranys de les actes amb el següent 
resultat:

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez 
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Ariadna Tous 
Dalmau, Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat Inglés 
Novell, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta González.

Abstencions: cap

Vots en contra: cap

Amb la qual cosa les actes s’aproven per unanimitat.

Vots en contra: cap

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL POUM NÚMERO 8 “LA FÀBRICA” PER MODIFICAR LES 
CONDICIONS D´ÚS DE LA CLAU 21, SUBCLAUS 21FNN, 21FNV, 21FC, 
21M, 21FCE, 21FC, 21FCH, 21FC, PROMOGUDA PER L’AJUNTAMENT.

Es dona compte de la següent proposta:

Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de data 11 d’abril de 2019 es va aprovar 
inicialment  la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
núm. 8 “ La Fàbrica” per modificar les condicions d´ús de la clau 21 amb les 
subclaus 21fNN, 21fNV, 21fC, 21M, 21fCE, 21fC, 21fCH, 21fC en l’àmbit de la 
fàbrica i l’estudi ambiental estratègic per a l’avaluació ambiental estratègica 
simplificada.

Escau recordar que l’essència de la modificació rau en conciliar la recuperació 
del patrimoni arquitectònic protegit pel catàleg de béns a protegir del patrimoni 
arquitectònic en la seva fitxa núm. 4 del POUM amb la consolidació, reutilització 
i revalorització del conjunt de la fàbrica com a habitatge social de base 
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cooperativa conjugada amb la titularitat i aprofitament públic d’espais, reblert 
aquest interès públic en l’obtenció 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 inclosa 
en la zona Xarxa Natura 2000, zona CEPA i PEIN.

Aquesta modificació ha estat sotmesa al tràmit d’informació pública pel termini 
de quaranta-cinc dies hàbils mitjançant la inserció del corresponent anunci a la 
seu electrònica de l’ajuntament entre els dies 14 de maig i 16 de juliol de 2019, 
al Butlletí Oficial de la Província de data 26 d’abril de 2019 (CVE 2019-038812), 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7876, de 16 de maig de 
2019 (CVE-DOGC-A-19126014-2019) sense que s’hagin presentat al·legacions 
dins el termini legalment establert.

Aquest acord també ha estat notificat a les corporacions locals limítrofes 
mitjançant comunicacions de 4 de juny de 2019 i s’han sol·licitat els preceptius 
informes als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, 
sense que a la data present s’hagi rebut cap informe al respecte.

L’article 85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme ,estableix que “simultàniament al tràmit d'informació 
pública d'un pla d'ordenació urbanística municipal o d'un pla urbanístic derivat, 
s'ha de sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat 
que una disposició n'autoritzi un de més llarg.”

En data 17 de juliol de 2019 s’ha rebut notificació del decret de data 16.07.2019 
del tinent d'alcalde, coordinador de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Seguretat 
de l’ajuntament de Tarragona en el qual es manifesta que la modificació 
proposada no afecta al planejament urbanístic vigent del seu municipi.

En data 22 d’agost de 2019 l’ajuntament ha estat notificat de la Resolució de la 
Directora dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Territori i 
Sostenibilitat d’aprovació de l’informe ambiental estratègic en el qual es 
determina que no es necessària l’avaluació ambiental estratègica ordinària del 
projecte de modificació.

Vist l’informe del secretari interventor de l’ajuntament respecte al procediment 
a seguir i la normativa aplicable, que consta a l’expedient i es dóna per 
reproduït.
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L’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, estableix que la tramitació de les modificacions 
puntuals dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal segueixen la mateixa 
tramitació que l’emprada en la seva aprovació. En conseqüència, correspon a 
l’ajuntament l’aprovació inicial i la provisional i a la CTUT l’aprovació definitiva. 

Vist l’article 52.2 del Decret Legislatiu 1/2005 pel que s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

En conseqüència, proposo que el Ple acordi:

Primer. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) núm. 8 “ La Fàbrica” per modificar les 
condicions d´ús de la clau 21 amb les subclaus 21fNN, 21fNV, 21fC, 
21M, 21fCE, 21fC, 21fCH, 21fC en l’àmbit de la fàbrica i l’estudi 
ambient.

Segon. Fer públic l’acord provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art. 
8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

Tercer. Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona per a la seva aprovació definitiva, si 
s’escau. 

Quart. Facultar l’alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la 
signatura de tots els documents que es derivin del present acord. 

Cinquè. Significar que contra la present resolució, per tractar-se d’un acte 
administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de 
cap tipus de recurs.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez 
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Ariadna Tous 
Dalmau, Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat Inglés 
Novell, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta González.

Vots en contra: cap.

Abstencions: cap.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

3. PROPOSTA PER A INICIAR ELS ESTUDIS DE DIAGNOSI PER A LA 
MILLORA DE LA COHESIÓ SOCIAL I LA VERTEBRACIÓ TERRITORIAL 
DEL MUNICIPI.

Es dona compte de la següent proposta:

Des dels passats anys seixantes, el creixement del sòl residencial del municipi 
ha estat molt considerable i es va caracteritzar per l’adopció gairebé exclusiva 
del model de segona residència amb habitatges unifamiliars i aïllats. El 
creixement es va produir de forma espontània, sense control municipal i al 
marge de l’estructura urbana de la vila. En canvi, es va utilitzar la infraestructura 
de les carreteres que discorren pel terme tot seguint una lògica aliena i 
clarament vinculada a les necessitats de la població tarragonina. Aquest 
creixement ha consolidat un model poc integrat i dispers que està donant els 
resultats que es podien esperar per la finalitat que es perseguia aleshores. No 
són els resultats que incorporin els conceptes de cohesió, estructuració i 
interdependència com a valors fonamentals sinó que, ben al contrari, estan 
connotats d’individualisme i dispersió. És així, justament, perquè el model va 
néixer per fugir de l’aglomeració urbana durant els períodes de lleure i sense 
perdre mai, no obstant, les referències de la capitalitat de Tarragona pel que fa 
al treball, l’educació, l’oci i el comerç, entre d’altres.

Tal com era de preveure, les segones residències s’han anat convertint en 
permanents d’acord amb un procés que, en bona lògica, no s’aturarà. A banda 
de la necessitat evident de millorar la qualitat dels serveis i les obres 
d’urbanització, ara és quan ja es detecten determinades disfuncions que tenen 
a veure amb la cohesió social i la vertebració territorial del municipi. 

Un cop superada la llarga etapa de territori okupat que es descrivia a la memòria 
del POUM, i havent establert els objectius urbanístics bàsics en el mateix 
POUM, ara es tracta de realitzar una reflexió i un diagnòstic de l’estat actual 
provocat pel canvi de paradigma que significa la residència permanent en el 
nostre municipi de les famílies que antany només s’hi estaven ocasionalment. 
La resolució dels nous requeriments, que abans eren satisfets fora del municipi, 
necessitarà d’una bona diagnosi, de ben segur realitzada des d’una perspectiva 
multidisciplinar, que permeti dibuixar el futur a l’avançada amb l’objectiu de 
preparar-lo adequadament.
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El terme municipal ha d’esdevenir un espai de projecte, un àmbit en el qual la 
col·lectivitat reflexiona sobre l’esdevenidor i es dota democràticament d’un 
projecte col·lectiu tot adoptant un seguit d’estratègies per fer front als reptes 
que plantegen les dinàmiques econòmiques, territorials i socials. Es tracta de 
millorar l’accessibilitat, d’aconseguir competitivitat, vertebració interior, 
sostenibilitat i equitat social, sense defugir la possibilitat de la creació de noves 
centralitats, afavorint la implantació d’activitats comercials, de nous 
equipaments públics i privats i de densificar determinades zones. 

Per tal d’obtenir un resultat satisfactori, tot plegat s’ha d’escometre des d’una 
perspectiva temporalment àmplia i, per tant, amb la implicació i l’impuls de totes 
les forces polítiques amb representació a l’Ajuntament, de manera que es 
transcendeixin, si cal, els mandats quadriennals. Tanmateix, en el seu moment 
també caldrà requerir la participació activa de la població, i molt especialment 
la que està organitzada en entitats de propietaris, juntes de compensació i 
entitats de conservació.

En conseqüència, proposo que el Ple acordi:

Primer. Que s’iniciïn els estudis de diagnosi i el pla de participació per a la 
millora de la cohesió social i la vertebració territorial del municipi, en 
els termes expressats a la part expositiva.

Segon. Que s’encarregui la direcció de la diagnosi a l’arquitecte municipal.

Tercer. Que s’incorpori al treball de diagnosi, de forma permanent, el personal 
que provingui dels convenis de pràctiques que l’Ajuntament realitzi 
amb escoles i facultats universitàries relacionades amb la matèria.

Quart. Que s’habiliti el local municipal de Manous 3 per a les reunions i 
exposicions que siguin necessàries d’acord amb el pla de participació 
ciutadana.

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 Daniel Rodríguez 
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Ariadna Tous 
Dalmau, Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat Inglés 
Novell, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta González.

Vots en contra: cap.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Código Seguro de Validación e368b26b0b41429396c4020bbeec75a2001

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

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


7
Abstencions: cap.

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A L’ÚS COMPARTIT 
DELS VESTIDORS I DEPENDÈNCIES COMUNES ON CALGUI GARANTIR 
LA PRIVACITAT DELS I LES AGENTS DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL.

Es dona compte de la següent proposta:

En data 11 de juliol de 2019 es personà Inspecció de Treball i Seguretat Social 
de Catalunya mitjançant un dels seus inspectors arran d’una denuncia 
interposada davant aquell organisme en que es qüestionava l’adequació de les 
instal·lacions de les dependències adscrites al servei dels vigilants municipals, 
la manca de dutxes d’aquelles i la manca de formació respecte dels equips de 
protecció individual facilitats als membres de la guàrdia municipal.

Citat l’ajuntament a compareixença davant la Inspecció en data 16 de juliol, es 
comparegué aportant tota la documentació sol·licitada i donant les explicacions 
requerides per l’inspector actuant.

Mitjançant ofici de data 29 de juliol de 2019 la Inspecció de treball conclogué 
que les instal·lacions que l’ajuntament té posades a disposició dels vigilants 
municipals són suficients, adequades i netes. Que no es obligatori disposar de 
dutxes per aquest col·lectiu per quant no realitzen habitualment treballs bruts, 
contaminants o que originin elevada sudoració. Que l’ajuntament ha acreditat 
la formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels seus agents en 
servei. Que els equips de protecció individual facilitats conformement a 
l’avaluació de riscos no requereixen de formació específica i que la utilització 
del DEA cau fora de l’abast competencial de la Inspecció de Treball.

La única qüestió que qualificà la Inspecció de treball com a insuficientment 
adequada és la manca d’adopció d’un protocol per a la utilització dels únics 
vestuaris i serveis per separat per ambdós sexes, d’acord amb l’annex V, part 
A, punt 2 apartat 10 del Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

De forma immediata la secretaria va redactar el protocol per a l’ús compartit 
dels vestidors i dependències comunes on calgui garantir la privacitat dels i les 
agents de la guàrdia municipal en compliment de la norma esmentada, el qual 
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fou sotmès a la consideració de la Inspecció de treball, sense que se’n 
qüestionés el contingut forma i material.

Es preveu l’ús de dependències com serveis, vestuaris o lavabos, úniques per 
a ambdós sexes, de manera ordenada i excloent, garantint la privacitat per a 
cada gènere mitjançant l’ús de pestells interiors, de cartells d’avís d’ocupació 
de l’espai i de fulls de registre d’accés. També s’estableix un protocol per a 
casos d’emergència o urgència. Elmateix protocol aprova el document de 
notificació als interessats i el model del cartell d’avís que cal penjar a la porta.

Així doncs, escau aprovar el susdit protocol, notificar-lo als agents de la guàrdia 
municipal i posar-lo en funcionament mentre duri l’ús compartit per ambdós 
generes de dependències com els vestuaris, lavabos o vàters.

El procediment d’aprovació d’aquest protocol, atès que no es tracta d’un 
reglament urbanístic, ni fiscal ni és el ROM, només s’exigeix el quòrum de la 
majoria simple, el tràmit d’informació pública i l’aprovació definitiva, que opera 
automàticament en el cas de que no s’hagin presentat al·legacions ni 
reclamacions durant el període de publicitat, amb la publicació posterior del text 
íntegre, de conformitat amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Els articles 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i 114 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, atribueixen al Ple la 
competència per a l’adopció del present acord.

Per tot això, proposo que el Ple acordi:

Primer. Aprovar inicialment el protocol per a l’ús compartit dels vestidors i 
dependències comunes on calgui garantir la privacitat dels i les 
agents de la guàrdia municipal.

Segon. Notificar aquest acord i trametre còpia del protocol als agents de la 
guàrdia municipal per al seu coneixement i efectes.

Tercer. Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentat protocol durant el 
termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’edictes de 
l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des 
de la seva publicació al BOP.
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Quart. Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es 

presenta cap al·legació ni reclamació, la modificació del Reglament 
quedarà aprovada definitivament sense la necessitat de cap acord 
posterior, i es procedirà a la publicació del seu text íntegre, moment 
en què entraran en vigor.

Contra la present acord, per tractar-se d’un acte administratiu de 
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de 
recurs.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez 
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Ariadna Tous 
Dalmau, Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat Inglés 
Novell, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta González.

Vots en contra: cap.

Abstencions: cap.

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

5. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS MO1-TE PEL 
CATLLAR, JUNTS I UNICAT-ERC-AM DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR, 
DE REIVINDICACIÓ DEL REFERÈNDUM DE L’1 D’OCTUBRE DE 2017.

Es dona compte de la següent moció:

“L’1 d’octubre de 2017 dos milions de catalans van desafiar l’estat espanyol 
celebrant un referèndum amb la plena convicció de tenir el dret de decidir el seu 
futur.

Durant aquest dos anys l’estat espanyol, lluny de buscar una solució 
democràtica a les legítimes aspiracions de la societat, ha optat per la via 
repressiva judicialitzant la política. Amb centenars d’encausats i mantenint la 
privació de llibertat als presos i preses polítics, sense atendre el pronunciament 
del grup de treball de l’ONU. 
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10
Aquest any s’ha celebrant un judici que ha fet caure qualsevol possible 
confiança en la judicatura per trobar una solució al problema. Solució que no 
pot ser una altra que no sigui política, doncs l’arrel és un problema polític.

Per tot l’anterior, es proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents 
acords:

Primer. Reivindicar l’esperit de la ciutadania i les institucions que va fer 
possible la celebració del referèndum, de conviccions profundament 
democràtiques i pacífiques.

Segon. Demanar la implicació de la societat per donar resposta a les 
decisions judicials dels propers mesos, amb esperit determinat, 
pacífic i democràtic que caracteritza a la societat catalana.

Tercer. Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics 
i el retorn dels exiliats.

Quart. Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Parlament 
Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets 
Humans (ACNUDH).”

El portaveu del Grup Municipal del PSC anuncia que en el moment de debatre 
i votar   aquesta moció sortirà de la sala. Tal com es va explicar en la junta de 
portaveus, es considera que aquesta moció no s’ha de votar després de la 
sentència del TS, que crea jurisprudència, en que diu que els municipis no 
poden votar assumptes que no són de la seva competència. També anuncia 
que es sol·licitarà a secretaria un informe jurídic sobre aquest tema per a saber 
a que atendre’ns sobre tot en properes mocions, no obstant, conscients que el 
secretari és accidental es considera escaient demanar l’informe al Servei 
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona.

El portaveu del Grup Municipal de Ciutadans s’adhereix al posicionament del 
PSC, doncs creu que no hi ha d’haver aquest debat en seu de l’ajuntament. 

Intervé el Sr. Carles Guillen, Portaveu del Grup Municipal de Junts pel Catllar, i 
diu que després de la lectura de la sentència referida es pot concloure  que un 
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ajuntament no pot aprovar una moció que intenti canviar l’ordre constitucional i 
aquí no es canvia cap ordre constitucional.

El Sr. López replica que cap d’ells es jurista i caldrà esperar a la lectura de 
l’informe del SAM de la Diputació.

Un cop han sortit de la sala les regidores i els regidors dels grups municipals 
del PSC i Ciutadans, 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 Daniel Rodríguez 
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Ariadna Tous 
Dalmau, Francesc Saigí Nuñez.

Vots en contra: cap.

Abstencions: cap.

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.

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 NÚMERO 2019/533 AL NÚMERO 
2019/689.

Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2019/533, de data 
10 de juliol de 2019, al 2019/689, de data 6 de setembre de 2019. 

Els membres de la Corporació assistents en queden assabentats.

2. INFORME DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:

1) A nivell de les convocatòries d’ajuts que promou la Generalitat de Catalunya, 
informar que l’ajuntament ha presentat, mitjançant el Consell Comarcal, doncs 
és qui deté la competència per fer-ho, una memòria per a la concurrència al 
programa Treball i Formació del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i el Servei d’Ocupació de Catalunya per tal de gaudir d’un operari de 
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suport ala brigada municipal destinat, principalment, al manteniment i neteja de 
la llera del riu i la via pública.

L’ajuntament també ha concorregut a la convocatòria del Departament de 
Territori i Sostenibilitat per a la clausura d’abocadors de residus de la 
construcció. Es preveu actuar en un total de 13 punts i una despesa aproximada 
de 15.000 €.

2) En relació amb l’àrea de recursos humans, informar que actualment hi ha 
obert el procés per a la provisió, de forma interina, de la plaça de secretaria 
intervenció de l’ajuntament, en fase de presentació de sol·licituds. Atesa la 
urgència per a la provisió d’aquest lloc de treball, tant bon punt finalitzi el termini 
es procediran a convocar les proves selectives.

Alhora, mitjançant acord de la Junta de Govern Local del passat 18 de juliol es 
va declarar extingit el dret a prestació per incapacitat temporal de l’anterior 
secretari de la Corporació qui es trobava en aquesta situació des del 3 de 
desembre de 2018 i amb efectes a data 1 de juny de 2019, data de la finalització 
de la comissió de serveis que tenia autoritzada, essent l’administració de 
procedència doncs, la Diputació de Tarragona, la que se n’haurà de fer càrrec 
des d’aleshores. Cal tenir present que aquesta situació ve donada pel fet que 
es tractava d’un funcionari no integrat i que el compte de cotització al que estava 
vinculat no preveia la cotització per aquesta contingència.

En quant al procés relatiu a la provisió, mitjançant concurs oposició, torn lliure, 
d’un lloc de treball de cap de brigada, com a personal laboral fix, d’aquest 
ajuntament. El període de presentació de sol·licituds que finalitzava el 29 de 
juliol s’ha ampliat amb un nou període de 20 dies naturals per millorar la 
concurrència i atès que tant el tribunal de valoració de mèrits com els assessors 
lingüístics no podien exercir les seves funciona durant el mes d’agost, amb 
motiu de vacances i necessitats dels llocs de treball que els són propis.

En quant al procés selectiu per a la promoció interna del lloc de treball d’agutzil, 
en règim funcionari, una vegada substanciades les proves selectives i valorats 
els mèrits presentats, s’ha nomenat, amb efectes des del dia 1 d’agost de 2019, 
al Sr. S.M.C, com a agutzil d’administració general, grup de classificació C2, en 
règim funcionari i a jornada completa.

Informar que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 31 de juliol de 
2019 es va denegar la sol·licitud efectuada per la Sra. A C D, empleada 
municipal, per al gaudi d’excedència voluntària per incompatibilitat per un 
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període de dos anys a comptar des del dia 1 d’agost de 2019, doncs s’havia 
sol·licitat el gaudi d’aquest dret quant encara no havia superat el període de 
prova que forma part del procés selectiu. Alhora, s’advertia que a partir del dia 
1 d’agost de 2019 es consideraria que havia resolt unilateralment i lliurement el 
contracte laboral subscrit amb l’ajuntament durant el periode de prova i que 
dequeia en tots els seus drets relatius a la condició de personal laboral de 
l’ajuntament de Catllar, llevat d’acte exprés efectuat en contrari, el qual no es 
produí.

Dimanant d’aquesta situació i atesa la borsa de treball per a la provisió de llocs 
de treball d’auxiliar administratiu en règim laboral realitzada per l’ajuntament, 
informar que en data 2 de setembre de 2019 s’ha procedit a la contractació de 
la Sra. C P G com a auxiliar administrativa en règim laboral i amb caràcter fix, 
grup C, subgrup C2 de l’ajuntament.

Finalment, i a cavall entre aquest apartat i el relatiu a les activitats de foment a 
que concorre l’ajuntament, informar que hem sol·licitat l’execució d’un nou 
programa de col·laboració social per a l’ocupació d’una persona per realitzar 
tasques d’acompanyament, dinamització i col·laboració en les activitats 
formatives i docents que organitza l’ajuntament durant el curs 2019-2020. 
Estem a l’espera que es resolgui la sol·licitud .

3) Malgrat ja es feu en seu de la Junta de Govern, degut a la seva importància, 
escau informar al Ple que en data 11 de juliol es personà un inspector de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya arran d’una denuncia 
interposada davant aquell organisme en que es qüestionava l’adequació de les 
instal·lacions de les dependències adscrites al servei dels vigilants municipals, 
la manca de dutxes i la manca de formació respecte dels equips de protecció 
individual facilitats als membres de la guàrdia municipal.

Citat l’ajuntament a compareixença davant la Inspecció en data 16 de juliol, es 
comparegué aportant tota la documentació sol·licitada i donant les explicacions 
requerides per l’inspector actuant.

Mitjançant ofici de data 29 de juliol de 2019 la Inspecció de treball conclou que 
les instal·lacions que l’ajuntament té posades a disposició dels vigilants 
municipals són suficients, adequades i netes. Que no es obligatori disposar de 
dutxes per aquest col·lectiu per quant no realitzen habitualment treballs, bruts, 
contaminants o que originin elevada sudoració. Que l’ajuntament ha acreditat 
la formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels seus agents en 
servei. Que els equips de protecció individual facilitats conformement a 
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l’avaluació de riscos no requereixen de formació específica i que la utilització 
del DEA cau fora de l’abast competencial de la Inspecció de Treball.

També escau deixar constància que l’ajuntament ha col·laborat amb la 
Inspecció de Treball en tot moment, malgrat els dubtes sobre la seva 
competència en la qüestió per quant la matèria feia referència, exclusivament, 
a personal funcionari i que la Inspecció no ens facilitaren qui havia presentat la 
denuncia ni en quins termes havia estat redactada ni en quina data s’havia 
interposat.

L’efecte principal d’aquesta actuació ha estat la redacció del protocol que en 
aquest sentit hem sotmès a la consideració del ple fa uns instants.

4) Del 17 al 31 de juliol l’entitat ambiental La Sínia va promoure, amb la 
col·laboració d’aquest ajuntament la realització del camp de treball anomenat 
“Camp de Treball Internacional del Gaià”, amb la concurrència de 15 joves de 
diferents nacionalitats, tant diverses com Rússia, Anglaterra o Hong Kong, entre 
d’altres. Les principals tasques realitzades han estat la neteja de la zona humida 
de la resclosa i el seu entorn. Escau, doncs agrair a totes les persones 
participants i a aquelles que ho han fet possible la seva feina i compromís,.

5) Una vegada conclòs el termini per a la presentació de les ofertes en la licitació 
de l’obra municipal ordinària de construcció d’un edifici educatiu destinat a 
escola de música i aulari de l’institut escola l’Agulla han concorregut un total de 
5 licitadors. El passat divendres dia 6 es va obrir el primers dels dos sobres 
previstos i el proper divendres dia 20 del corrent s’obrirà el segon. Un cop 
emesa la proposta per la mesa de contractació escaurà procedir a l’adjudicació.

6) Informar que, estretament lligat amb la qüestió anterior, la Junta de Govern 
Local ha aprovat promoure el lloguer provisional dels terrenys confrontants amb 
l’edifici de l’escola l’Agulla, al sud oest del nucli urbà, per destinar-los a 
aparcament de vehicles mentre durin els treballs d’execució del nou edifici 
educatiu. Actualment estem en fase de negociació amb la propietat.

7) Des de la Direcció General d’Administració Local s’ha establert que els dies 
15 i 29 d’octubre es realitzaran les sessions d’inici de les operacions de 
delimitació del terme municipal amb el de la Nou de Gaià i el dels Pallaresos, 
respectivament, que promou el mateix Departament de la presidència.

8) Mitjançant acord del Ple de Consell Comarcal de data 8 d’agost de 2019 s’ha 
adjudicat el servei de recollida d’escombraries, neteja viària i gestió de 
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deixalleries a l’empresa FCC Medio Ambiente, SA. Esperem que amb les noves 
condicions i la gestió més directa de l’ajuntament millori el servei, malgrat 
l’adjudicatària sigui la mateixa que ve prestant el servei que ens està donant 
tants problemes. 

Informar que es preveu la implantació gradual del servei en un màxim de sis 
mesos i que el cost del servei per al primer any i referit exclusivament al nostre 
municipi és de 503.545,27 €. La consignació pressupostaria actual per als tres 
serveis és de 655.000 €.

Caldrà estar a l’aguait i vetllar pel compliment del contracte des del primer 
moment.

9) La companyia elèctrica ENDESA ha enviat una carta a l’ajuntament amb la 
que pretenen que els ajuntaments assumim, abans del dia 1 d’octubre de 2019, 
el 50% del cost dels deutes per consums generats per les famílies o persones 
en situació declarada de vulnerabilitat. Aquesta pràctica contravé les 
disposicions de la Llei 24/2015, coneguda com a Llei de l’Habitatge.

Assabentades de la situació les entitats municipalistes (FMC i ACM), les 
Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya han unit esforços per aturar aquest 
embat i donar una resposta unitària a la crisi generada. Seguirem les 
recomanacions i directrius que a l’efecte es proposin o assenyalin des 
d’aquestes administracions.

Els assistents es donen per assabentats.

3. PRECS I PREGUNTES.

El Sr. alcalde convida a als membres de la corporació a formular els precs i 
preguntes que tinguin per convenients.

El Sr. Antonio López formula els següents precs:

Respecte de la piscina municipal, s’observa que transcorregut el temps des de 
la seva construcció, el terra de la platja està molt malmès, com a escatat, i 
trossos del terra van a parar dins de l’aigua i la gent es pot tallar. També hem 
observat que moltes de les hamaques estan trencades. Per tot això, sol·licitem 
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a aquest equip de govern que en el pròxim pressupost municipal tingui a bé 
preveure una dotació per donar una solució a ambdues qüestions.

El Sr. alcalde respon que ja s’hi està treballant i que ja s’ha quantificat la 
despesa que caldrà assumir per renovar el paviment de la platja de la piscina 
per garantir la seguretat i salubritat de la instal·lació. 

El Sr. López comenta que la Colla de Diables li ha comunicat que tenen 
problemes amb la potència elèctrica del local, doncs amb el canvi de comptador 
per un de digital operat per la companyia, els salta el subministrament.

El Sr. alcalde diu que s’hi està treballant.

El Sr. López diu que a la plaça de la vila, al costat de la porta de l’ajuntament, i 
de forma habitual hi ha moltes burilles de cigarreta. A les portes de les 
administracions hi sol ha cendrers, i demana si es pot posar un cendrer a la 
porta de l’ajuntament. 

L’alcalde diu que es comprarà i es posarà. 

El Sr. López comenta que els lavabos de la Torre d’en Guiu de forma recurrent 
plantegen problemes degut a un defecte en el moment de la seva construcció, 
doncs no es va donar prou pendent a l’escomesa de desguàs i sovint 
s’embussen.

El Sr. alcalde diu que s’estudiarà. 

El Sr. López demana poder tenir el pressupost de la despesa total de la festa 
major d’estiu. Van demanar el del 2018 i no se’ls va facilitar. En una Junta de 
Govern en que s’aprovà el pressupost hi ha una diferència de 5.000 euros entre 
el pressupost i el que s’aprova que s’ha de pagar, no sap si és un error de l’acta 
de la Junta o ha variat per coses de més o de menys.

Acte seguit intervé el Sr. Jordi E Porta i pregunta si es farà una rehabilitació de 
la zona d’autocaravanes, doncs considera que està bastant deixada, també hi 
ha una pèrdua d’aigua i el cartell té un graffiti. Tot plegat  no deu representar un 
cost massa elevat, i així podríem tenir una zona de turisme en més bon estat.

El Sr. alcalde respons afirmativament i se’n pren nota.
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El Sr. alcalde pregunta si algun membre de la corporació vol formular alguna 
pregunta.

Intervé el Sr. Antonio López per preguntar si està previst readaptar el sentit de 
la circulació d’alguns carrers a l’entorn de les escoles per a millorar la pujada i 
baixada. I fer canvis de circulació.

El Sr. alcalde respon que està previst donar un sol sentit de circulació, i així pel 
tram del carrer de França no es podrà baixar, i s’haurà d’accedir pel castell. 
Aquesta és l’opció que s’ha vist més viable, s’ha proposat i ha estat ben 
valorada tant pel centre educatiu com pels tècnics de la casa.

El Sr. López diu que han detectat que els punts de l’enllumenat interior de 
l’institut escola s’apaguen molt tard, quan ja es de dia i aquesta situació està 
passant des d’abans de l’estiu. Ja que ens fem càrrec de la factura i ens afecta 
directament, s’hauria de mirar si va amb rellotge o amb cèdula i ajustar-lo o 
reparar-la.

Alhora, aquest mes d’agost, una part de les llums de la carretera del poble, 
entre l’accés pel castell i al carrer d’accés a les escoles noves, durant el dia 
estan enceses i això ja dura durant tres setmanes. Que ha passat?

El Sr. alcalde pregunta que com es que sabent-ho des feia tant de temps no 
s’ha dit res abans?

El Sr. López comenta que ara ja s’ha normalitzat la situació.

El Sr. López també diu que un veí li ha explicat que la zona de darrera de 
l’església i el magatzem està molt bruta i que el jardinet també. Aquesta mateixa 
observació la va efectuar a un treballador municipal.

El Sr. alcalde respon que des de la nidificació de orenetes  aquesta zona està 
més bruta, però que es pren nota de la queixa i s’intensificarà la neteja en 
aquest indret concret. 

I quan passen cinc minuts de tres quarts de vuit del vespre i no havent-hi més 
assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, 
estenc la present acta.
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