ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 9 DE JULIOL DE
2020.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia nou de juliol
de dos mil vint, 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:

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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ALCALDE:
Joan Morlà i Mensa
REGIDORS/ES:
Carles Guillén i Montserrat, excusa el seu retard.
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Nuñez
Montserrat Mestre Anguera
Antonio López López
M Montserrat Inglés Novell
Josep Plana Monné
Alícia Inglés Villena
Daniel Rodríguez Polo
Jordi Eliseu Porta González
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, en primer terme manifesta el condol de la
Corporació pel traspàs prematur del veí, Sr. Joan Ignasi Porta i Lacueva, regidor
durant dues legislatures i persona implicadíssima en la vida social de la vila, en
tant que membre de diverses entitats i coordinador de les diades castelleres.
Descansi en pau.
Es fa un minut de silenci durant el que els membres de Ple i públic assistent a
la sessió dempeus mostren el seu respecte.
Tot seguit, el Sr. alcalde aquest proposa incloure a l’ordre del dia per raó
d’urgència, el següent assumpte:
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PROPOSTA D’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR I JUTGE DE PAU
SUPLENT, PER FINALITZACIÓ DEL MANDAT.
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Debatuda la urgència, essent el motiu principal no demorar la decisió fins a la
següent sessió de Ple, prevista per al mes de setembre i així afavorir el relleu
en el càrrec, doncs l’actual titular així ho ha manifestat, es sotmet a votació la
seva incorporació a l’ordre del dia amb el següent resultat:

05/10/2020 Alcalde

I quan és mig quart de vuit de la tarda s’incorpora el Sr Carles Guillén i
Montserrat.
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Montserrat Mestre Anguera,
Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Josep
Plana Monné, Alícia Inglés Villena, Daniel Rodríguez Polo i Jordi Eliseu Porta
González.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.

JOAN MORLÀ I MENSA

A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 14 DE MAIG DE
2020, A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 11 DE JUNY DE 2020 I A
LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 18 DE JUNY DE 2020.
Es dóna compte de l’esborrany de de les actes del ple corresponents a la sessió
ordinària de data 14 de maig de 2020, a la sessió extraordinària de data 11 de
juny de 2020 i a la sessió extraordinària i urgent de data 18 de juny de 2020,
les quals havien estat trameses juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia
d’aquesta sessió.
Intervé el Secretari i informa que dos regidors de l’han advertit d’un error en
l’acta de la sessió de data 11 de juny, per quant hi ha consignats com a
assistents els membres de la Junta de Govern Local en comptes dels membres
del Ple.

JORDI CABRE MARTORELL
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Amb la qual cosa la incorporació és aprovada per unanimitat.
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Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de les actes amb la inclusió de les
esmenes amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Montserrat Mestre Anguera,
Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Josep
Plana Monné, Alícia Inglés Villena, Daniel Rodríguez Polo i Jordi Eliseu Porta
González.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Amb la qual cosa les actes s’aproven per unanimitat.
2. PROPOSTA DE FIXACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A
L’ANY 2021.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya de 23 de juny de 2020, s’insta a aquest ajuntament
perquè proposi les dates de celebració de les festes locals durant l’any 2021
per avançar en la preparació de l’Ordre de Festes Locals.
D’acord amb l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, de les
catorze festes anuals, dues tenen caràcter local.
Així mateix, d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari
de festes fixes i suplents, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel
Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny, les dues
festes locals s’establiran mitjançant Ordre del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, a proposta dels municipis.
El Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de
treball, jornades especials i descansos, en el seu article 46 atribueix la
competència per a l’aprovació de la proposta al ple de l’ajuntament.
Per tot l’anterior, aquesta alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels
següents acords:
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Primer.

Proposar com a festes locals d’aquest municipi per a l’any 2021 el
dies 20 d’agost (divendres) i el 13 de desembre (dilluns).
4

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a la seva inclusió al
calendari de festes oficials per al 2021.”

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

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Montserrat Mestre Anguera,
Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Josep
Plana Monné, Alícia Inglés Villena, Daniel Rodríguez Polo i Jordi Eliseu Porta
González.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat
3. PROPOSTA D’ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR I JUTGE DE PAU
SUPLENT, PER FINALITZACIÓ DEL MANDAT.
Es dona compte de la següent proposta:
Pròximament s’exhaureix el termini de quatre anys de mandat del jutge de pau
titular i del jutge de pau suplent, l’ajuntament, en concurs amb el Departament
de Justícia de la Generalitat, i a resultes de l’acord de la Junta de Govern Local
de data 12 de març de 2020, va iniciar el procediment per la provisió dels
càrrecs i va publicar edicte al Butlletí Oficial de la Província de data 9 de juny
de 2020 (CVE 2020-03187), convocant a les persones interessades a que
efectuessin la seva sol·licitud.
Evacuats els tràmits escaients s’han presentat, acompanyades dels respectius
currículums, dues sol·licituds per al càrrec de jutge de pau titular per part de la
Sra. Maria Carmen Villodres Gutiérrez i pel Sr. Josep Fortuny i Baduell.
Ambdues persones candidates poden assumir el càrrec tant pel que fa a
capacitat com pel que respecta a compatibilitat. Atès que la persona candidata
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Sr. Josep Fortuny i Baduell compta amb experiència en el càrrec en tant que
Jutge de Pau Substitut els darrers quatre anys.
5

Atès que s’han seguit les prescripcions procedimentals establertes pels articles
4 i següents del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau (RJP).
Atès que d’acord amb els articles 101.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol,
del Poder Judicial (LOPJ) i 6 del RJP, correspon al Ple de la corporació efectuar
proposta de nomenament del Jutge de Pau titular i/o substitut per acord adoptat
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres entre les
persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·licitin.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Proposar el nomenament dels Sr. Josep Fortuny i Baduell com a
Jutge de Pau Titular i de la Sra. Maria Carmen Villodres Gutiérrez
com a Jutgessa de Pau Substituta, atès que no estan incursos en cap
causa d’incapacitat de les establertes a l’article 303 de la LOPJ.

Segon.

Donar trasllat d’aquesta proposta i de la resta de documentació
necessària a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya perquè ho elevi a la Sala de Govern del
Tribunal, i procedeixi al seu nomenament, si s’escau

Tercer.

Notificar aquest acord a les persones interessades.

Quart.

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos a comptar del
següent a la notificació i sens perjudici de la possibilitat d’interposar
recurs de reposició o qualsevol altre que l’interessat estimi pertinent.”

Un cop exposat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia intervé el Sr. Jordi
Eliseu Porta González per preguntar si hi ha alguna característica general que
destaqui alguna de les persones candidates, doncs el criteri de l’experiència
com a jutge de pau suplent per destriar el candidat proposat respecte l’altra
candidata, no es considera suficient.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:

JORDI CABRE MARTORELL
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En conseqüència, proposo que el Ple de l’ajuntament adopti el següent acord:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Montserrat Mestre Anguera,
Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Josep
Plana Monné i Alícia Inglés Villena.
Vots en contra: cap.
Abstencions: Daniel Rodríguez Polo i Jordi Eliseu Porta González.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL NÚM. 2020/413 A 2020/584.
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2020/413, de 9
de maig de 2020 al 2020/584, de data 3 de juliol de 2020.
Els i les membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
2. INFORME DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
1) Amb l’objectiu de reduir la durada de la sessió al mínim en consonància amb
les mesures adoptades per les autoritats sanitàries amb motiu del coronavirus
SARS-CoV-2 a Catalunya es remet expressament als punts de l’ordre del dia
intitulats “Gestió ordinària de l’alcaldia” que consten en cadascuna de les actes
de les sessions de la Junta de Govern Local realitzades des del passat 14 de
maig de 2020.
Altrament s’informa del següent:
2) Es dóna compte exprés, en tant que competència delegada del Ple a
l’alcaldia, dels Decrets de l’alcaldia 2020/482 de 2 de juny de 2020, relatiu a
l’aprovació de la cinquena certificació corresponent a l’obra municipal ordinària
de construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de
l’institut escola l’Agulla, per import total de 105.294,95 € € (cent cinc mil doscents noranta-quatre euros amb noranta-cinc cèntims d’euro), IVA inclòs.
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Així mateix, es dona compte del decret de l’alcaldia 2020/518, d’11 de juny de
2020 relatiu a l’aprovació de la sisena certificació, per import total de
211.495,83 € (dos-cents onze mil quatre-cents noranta-cinc euros amb
vuitanta-tres cèntims d’euro), IVA inclòs.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

Les obres estan en execució i permeten resoldre el problema del sanejament
de molts veïns de la urbanització.

Des de l’ajuntament, davant la manca d’informació per part de l’ens adjudicador
i de la pròpia concessionària, estem revisant, dia a dia, i punt per punt, el
compliment de les freqüències de buidat i els altres serveis aparellats, com
neteja de contenidors, neteja viària, etc.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

4) Informar que ja s’ha ultimat l’expedient d’expropiació per taxació conjunta
dels béns i drets a expropiar, que consten a la part expositiva del present i estan
inclosos en l’àmbit del “Projecte de finalització de la xarxa de clavegueram de
la urbanització Pins Manous del Catllar en tant que addenda al Projecte
d’urbanització del sector 22 del POUM”, amb la finalitat d’executar els sistemes
urbanístics públics de sanejament, i declarar com a beneficiaria de les
expropiacions, als efectes de l’art. 2.2 de la Llei de 16 de desembre de 1954,
d’Expropiació Forçosa, a la Junta de Compensació de Pins Manous.

05/10/2020 Secretari-Interventor

05/10/2020 Alcalde

3) A nivell de les convocatòries d’ajuts que promou la Diputació de Tarragona,
i a resultes de l’acord de la Junta de Govern Local del passat 18 de juny de
2020 hem concorregut a la convocatòria de subvencions del Pla d’Acció
Municipal (PAM), pel període 2020-2023 per fer front a la despesa d’inversió
per a la construcció d’un pavelló poliesportiu al municipi, que també hem inclòs
al PUOSC e la Generalitat, i per fer front a despesa ordinària (corrent). El total
de l’ajut que li pertoca a l’ajuntament és de 617.835,26 €, dels quals 200.000 €
es destinen a despesa ordinària i els restants 417.835,26 a inversió.

5) Al llarg de les darreres setmanes s’ha posat de manifest que la implantació
del servei de recollida selectiva de residus està essent més complexa del que
cabia esperar. Malgrat els càlculs de capacitat de l’estudi de l’enginyeria que va
servir de base a la licitació i l’experiència de l’anterior concessió, no s’està
produint l’efecte de millora esperat.

Partim de la consideració que una campanya informativa que a hores d’ara no
s’ha realitzat, malgrat la insistència municipal, esdevé fonamental per evitar
molts problemes. Al respecte, cal tenir en compte que l’ajuntament va enviar
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cartes al veïnat per explicar el funcionament bàsic del nou servei i la ubicació
dels contenidors.
8

En alguns casos, ens estem trobant que hi ha gent que continua dipositant les
escombraries en aquells punts on abans hi havia els contenidors i ara ja no hi
ha el servei, perjudicant els interessos col·lectius i obligant a multiplicar esforços
per mantenir un mínim de salubritat.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Aquí cal fer menció especial a la suplantació de l’ajuntament per quant alguna
persona o persones malintencionades han posat unes enganxines als
contenidors que indueixen a error per quan demanen que es truqui al número
de telèfon de l’ajuntament quan el contenidor estigui ple, com si d’aquest fet en
depengués el buidat. Aquesta conducta, malgrat pugui semblar anecdòtica o
fruit d’una broma, perjudica el funcionament dels serveis administratius
municipals i no ajuda a millorar gens la situació.
Aquests dies estem permanentment en contacte tant amb l’empresa
concessionària del servei com amb el consell comarcal per tal de, amb totes les
dades a la ma, fer els ajustos que calguin per millorar el servei.
6) Com hom recordarà, el curs passat no es va procedir a la crida d’un dels
professors dels ensenyaments musicals. La part va demandar a l’ajuntament
davant la jurisdicció social per import de 16.314,93 € en concepte
d’indemnització per acomiadament improcedent.
El passat dia 30 de juny estava fixada la vista per dirimir les diferències i fou al
vespre del dia 29 de juny quan, seguin les recomanacions del nostre lletrat, el
Sr. Josep Pallejà Monné, de Sugranyes, ens vam avenir amb un acord
indemnitzatori per import de 7.000 € que ja ha estat fet efectiu d’acord amb allò
disposat pel secretari judicial.
7) Finalment, indicar que s’estan executant els treballs d’arranjament i millora
d’un tram del camí dels horts (camí de la Secuita) amb un pressupost d’execució
per contracte de 5.454,54 € que han estat adjudicats per aquest mateix import
a Patran Costa Dorada SL, obra per a l’execució de la que gaudim d’un ajut del
Consell Comarcal pel 100% del cost.
Els i les membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
3. PRECS I PREGUNTES.
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El Sr. alcalde procedeix a tractar el precs i donar resposta a les preguntes
formulades en el Ple anterior i no contestades en el mateix acte o respecte de
les quals cal algun aclariment.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Consultats els arxius municipals, no consta l’acceptació per part de l’ajuntament
ni la formalització posterior del conveni. Per tant, hem de concloure que resten,
ambdues rotondes, sota la competència de la Diputació de Tarragona.
Qüestió:
Continua el Sr. López i diu que també des del ple del mes de març es ve
demanant que es retirin dues acumulacions de llenya per biomassa que estan
al municipi. Cada cop estan més seques, la temperatura augmenta i el perill
d’incendi també. A més, algunes persones van a carregar llenya ui tallen amb
motoserres in situ, augmentant encara més la perillositat existent.
Resposta:
El Sr. alcalde informa que després de dos requeriments formals a l’empresa
FORESTAL SOLIVA, SL ha procedit a la retirada de l’estiba que hi havia a la
carretera T-203, just en front de la urbanització Mas Vilet dels Pins. Resta
pendent l’acumulació que hi ha a la zona de Barrulla i Plana, que esperem retirin
de forma immediata. Cas contrari procedirem a requerir-os novament. En la
seva defensa l’empresa ha argumentat que amb motiu de la pandèmia pel
COVID-19 no els hi arribaven el subministrament peces per a unes màquines
que tenien avariades i que eren necessàries per a la tasca.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

Resposta:
El Sr. alcalde informa que consultat l’expedient escaient, el 2007/48, només hi
consta un escrit del Diputat delegat de Serveis al Territori de la Diputació de
Tarragona en que adjunta un model de proposta d’acord i de conveni per a la
cessió a l’ajuntament de dues rotondes previstes en el projecte
d’acondicionament de la carretera TP-2031, tram els Pallaresos l’Argilaga. Les
rotondes son la de Sant Roc i la referida de Coll de Tapioles.

05/10/2020 Secretari-Interventor
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Qüestió:
Remenant-nos a una qüestió plantejada al ple del mes de març, i no havent
obtingut resposta, es reitera el mal estat de neteja que presenta la rotonda de
Coll de Tapioles, plena d’herba. S’ha esbrinat de qui es la competència del
manteniment?
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Qüestió:
També pregunta el Sr. López pels EPIS i material adquirit per l’ajuntament per
fer front a la pandèmia del COVID-19. També les donacions rebudes.
El ser alcalde respon, sense possibilitat de ser exhaustiu, que s’han adquirit
diverses mascaretes FPP3 a u farmàcies just a l’inici, per dotar als vigilants i la
brigada durant els primers dies. També es va adquirir gel hidroalcohòlic, guants
i mocadors de paper. Posteriorment s’han comprat pantalles facials. Hem rebut
donacions puntuals de la Diputació i de la FMC i en breu rebrem una quantiosa
compra de material, realitzada de forma agregada amb altres municipis
mitjançant la Diputació: guants, ulleres, mascaretes, bates i monos d’un sol ús,
etc.
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El Sr. López demana obtenir una relació detallada del material.
Resposta:
El Sr. alcalde informa al Sr. López que en breu rebrà la relació de material que
l’ajuntament ha adquirit o rebut durant aquest temps.
Avençar que la compra principal de material ha estat la realitzada mitjançant la
Diputació de Tarragona i per import provisional de 917,51 € i que correspon al
següent material:
75 mascaretes KN95//FFP2
500 mascaretes quirúrgiques
800 guants de vinil
8 bates de propilè
30 ulleres de policarbonat
El detall i el cost de la resta de productes adquirits, com pantalles de metacrilat,
mascaretes reutilitzables per als vigilants i la brigada, gel hidroalcohòlic i altres
serà comunicat a tots els regidores i regidores.
Tot segui el Sr. alcalde informa que el grup municipal de MO1-TE, en data 7 de
juliol de 2020 ha presentat per escrit i per a la seva resposta per escrit, tot un
seguit de precs i de preguntes amb el contingut literal que després es dirà per
a la seva inclusió a l’acta de la sessió.
Com sigui que la intenció de l’equip de govern era procedir a donar resposta a
les qüestions plantejades es va sol·licitar la informació necessària a la
secretaria de l’ajuntament, a la que li ha estat impossible complir amb la comesa
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per quant, i entre d’altres motius, hi ha quatre persones de serveis
administratius de vacances i una altra ha gaudit de llicència per assumptes
propis.
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Així les coses i en virtut del que estableix l’article 11 del Reglament Orgànic
Municipal i, en el mateix sentit, els articles 97.7 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals i 105.3 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, les preguntes es respondran per escrit en el termini màxim d’un més
i se’n deixarà constància de la resposta escrita a la propera acta de la sessió
ordinària del ple, amb la voluntat de, en el futur, respondre-les en la sessió del
ple que es plantegin.
Tot seguit es transcriu literalment l’escrit presentat pel grup municipal de MO1TE, el qual es respondrà per escrit en el termini d’un mes:
“RECOLLIDA DE MOBLES PORTA A PORTA (prec).
Voldríem demanar a l’equip de govern que faci més publicitat del servei de
recollida de mobles porta a porta.
Creiem que amb això podem sol·lucionar, en part, el problema de que les
persones llencin els mobles als exteriors dels contenidors.
Si es fa una bona publicitat d’aquest servei el més lògic és que els vilatans
l'utilitzin ja que els comporta menys esforç que portar-ho a cap lloc.
I si degut a fer més publicitat hi ha més necessitat d’aquest servei hauriem
d’estar contents i invertir els recursos i esforços que fessin falta per a
potenciarlo.
Creiem que no si val a donar les culpes de tot a l’incivisme i que l’administració
també ha de facilitar al màxim tot plegat.
SOROLL PETROQUÍMICA (pregunta)
El passat mes de maig, en un altre episodi de contaminació atmosfèrica,
lumínica i acústica per part de una empresa del polígon petroquímic tarragoní
us vau comprometre amb els veïns a través de les xarxes socials, a interpel·lar
al Departament d'Empresa i Coneixement i a la Secretaria de Medi Ambient i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya al respecte:
S'ha fet cap gestió al respecte des de l’equip de govern?
Hem obtingut cap resposta?
MURAL 8M (prec).
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Els dies previs a la celebració de la diada reivindicativa del Dia Internacional de
les Dones (8M) diversos grups municipals vam proposar la realització d'un
mural a la plaça Pau Solé i Mensa que no va poder fer-se per manca de temps
de l'arquitecte municipal per validar el projecte.
Donat que un dels compromisos assolits per tota la corporació era continuar
treballant pels drets de les dones, no només un dia a l'any, PREGUEM:
Fer realitat el mural tal i com estava projectat.
Declarar El Catllar com a municipi feminista.
Adherir-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes.
TRANSPARÈNCIA (prec).
Una raó de la nostra sortida del govern va ser que no vam ser capaços de
canviar la dinàmica del govern en la manca de transparència tot i que
ostentaven la regidoria.
A l'últim Ple extraordinari del passat 11 de juny, el primer que es feia estan
nosaltres a l'oposició, no es van fer CAP TIPUS DE DIFUSIÓ de la
convocatòria, ni tan sols la preceptiva per llei.
El Ple ha de ser públic i cal publicitar-ho. No només per tradició i coherència,
sinó per complir amb els propis mandats del mateix edicte de convocatòria.
Ara que finalment s'ha cobert la plaça de secretari-interventor la part burocràtica
hauria de ser més portable.
PREGUEM màxima celeritat i compliment escrupolós de la difusió de les
convocatòries del Plens a la ciutadania.
MAS DE MOREGONS (pregunta)
Recentment s'han produït noves queixes de veïnes per l'estat de la urbanització
Mas de Moregons.
En unes declaracions anteriors del sr. Alcalde a la premsa relatava l'inici de
varis expedients per incivisme.
Quants expedients i amb quines dates s'han incoat?
S'ha arribat a tramitar cap sanció?
Què impedeix fer la tramitació per part de BASE?”
STREAMING (prec)
Des de la modificació de crèdit del 17.10.2019 on es van consignar 19.000€ per
retransmetre en streaming els Plens municipals fins al dia d'avui no ens consta
cap acció de l'equip de govern per tirar endavant el projecte.
Tenint en compte que hi ha un ampli consens de gran part dels grups municipals
per realitzar videoactes expressat en l'aprovació dels pressupostos anuals del
2020 el passat mes de febrer.
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A més l'actual crisis sanitària de COVID-19 ens ha ensenyat l'importància que
les noves tecnologies hi han de jugar en el futur.
I sent aquest un tema que des de MO1-TE pel Catllar entenem com a prioritari
per fer realitat la deguda transparència de l'administració cap als veïns i veïnes.
PREGUEM es facin les degudes gestions per poder gaudir d'aquest servei el
més aviat possible.
FRANGES PERIMETRALS (pregunta)
Pot detallar com pot ser que el passat mes de febrer el sr. Alcalde, com resposta
a una interpel·lació del Sr Antonio López, digués que tenim 2 subvencions per
realitzar les Franges Perimetrals que financen el cost total i a més a més que el
cost final seria molt menor gràcies a que es va fer feina fa dos anys, sent el
pressupost inicial de 5.000€ i ara hagi calgut fer un suplement de crèdit tan
gran, per un total de 30.000€, que fins i tot sobrepassa el cost de l'any anterior
Pot detallar l’equip de govern que és el que ha passat?
Potser és que em perdut les subvencions?
Per altra banda, té l’equip de govern constància de cap actuació prevista per la
Generalitat de Catalunya dins del seu pla de prevenció d'incendis forestals que
afecti al nostre terme municipal?
RESIDUS (pregunta)
En diversos Plens municipals s’ha explicat que els nous contenidors de brossa
no poden anar directament a terra i que calia fer plataformes de formigó abans
no es fes el canvi. Però la realitat és que ja s’han canviat els contenidors.
Com es que s'han instal·lat els nous contenidors sense les corresponents
plataformes?
Quin tipus de relació es manté amb l'empresa concessionària del servei? Tenim
interlocutor directe?
Diversos ajuntaments veïns que comparteixen el mateix servei han denunciat
públicament que els nous contenidors i camions no tenen els sistemes per
controlar la freqüència de pas i recollida.
En el cas del Catllar es dona la mateixa situació? En tal cas quines accions
s'han adoptat?
En cas contrari, com pot ser que amb el nou servei estiguin havent contenidors
plens i brossa que no hi cap al terra?
Per què no s'ha informat als veïns de les característiques del nou contenidor
marró detallant que es pot llençar i que no?
Les noves disposicions dels contenidors, especialment en les urbanitzacions
estan originat queixes dels veïns, tant per la seva reducció com per la
localització, s'han perdut 52 localitzacions.
Està l'ajuntament recollint aquestes queixes i comentaris?
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Es té present fer les modificacions necessàries amb l'aportació de les seves
opinions?
14

RESIDUS (prec)
S'hauria de facilitar un tríptic amb les explicacions de com utilitzar els diferents
contenidors, i assegura-se que arriben a tots els domicilis del Municipi. (S'han
vist imants de nevera amb les instruccions, de l'Ajuntament de Tarragona en el
seu moment, es una bona idea).
Proposem d'estudiar la viabilitat de facilitar contenidors de petit format casa llar,
per a resta i orgànic. Es podrien facilitar a preu de cost als comerços del
municipi, benzineres.....”
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Tot seguit l’alcalde pregunta si alguna altre grup municipal o regidor o regidora
vol formular algun prec o alguna pregunta.
Intervé el regidor Sr. Daniel Rodríguez Polo per preguntar com havia anat la
reunió realitzada a La Secuita amb altres municipis afectats pel funcionament
de la recollida de residus.
El Sr. alcalde respon que ha estat una sessió d’intercanvi d’impressions sobre
diversos temes i es va concloure que hem de continuar treballant. Tots els
municipis estan igual. Es preveu un Consell d’Alcaldes monogràfic. No hi ha
avenços, però mantenim la voluntat de seguir treballant per resoldre aquest
tema tant complex. Costa entendre que un contracte milionari no es posi en
funcionament de forma correcta.
Un dels problemes rau en la capacitat limitada dels contenidors. El volum
contractat era superior al que teníem i es per això que es va reduir la freqüència,
tot ajustant la despesa. La realitat és que tenim menys freqüència de pas i més
volum a recollir.
El Sr. Polo pregunta si s’havia obligat a l’ajuntament a realitzar la despesa de
les plataformes per a contenidors.
El Sr. alcalde respon que de moment no ha calgut fer aquesta inversió, doncs
el ferm estava prou bé.
També es va parlar de la ubicació dels contenidors, que es determina per les
necessitats tècniques i de la possibilitat de no pagar les factures per
incompliment del contracte.
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Cal afegir que demà venen de l’empresa concessionària per presentar i
ensenyar el funcionament de l’aplicació informàtica de geolocalització de
vehicles i contenidors per obtenir la informació del compliment del servei.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

05/10/2020 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

05/10/2020 Alcalde

Cal afegir que no ens deixen aportar residus a la deixalleria quan, nosaltres
entenem que actuem en substitució dels veïns. En aquest apartat, però, potser
hi haurà una solució en breu termini.
A tot això, no es que pretenguem treure’ns responsabilitats de sobre, malgrat
les decisions es prenguessin en el passat, es va decidir assumir aquesta solució
mancomunada per millorar el preu del servei i ara ens toca fer complir allò
compromès. També deixar constància que amb el confinament, s’han llençat
més coses.
Intervé el Sr. Jordi E Porta i diu que respecte de la passada Comissió Especial
de Comptes hi ha qüestions que no quadren gaire, com ara els crèdits de dubtós
cobrament. Del pressupost de quatre milions d’euros tenim en tenim set-cents
mil que no es poden cobrar i fem despesa per valor de quatre milions.
El Sr. alcalde respon que els saldos de dubtós cobrament resulten dels informes
de l’organisme de recaptació de la Diputació de Tarragona, BASE, a qui hem
delegat aquesta competència. La qüestió es que no afecta al pressupost.
Intervé el Sr. Antonio López i diu que abans s’ha fet referència a que s’ha pagat
una factura a l’empresa que està fent l’institut i en relació a això voldríem per
escrit quanta pagaments s’han realitzat, tot informant de les certificacions
aprovades i el seu valor. Alhora, la Generalitat es va comprometre a finançar
parcialment l’obra i per això també volem la informació del que ha ingressat.
Alhora, en la recent visita d’obra vam constatar, per part dels tècnics de
l’empresa, que els serveis, energètics, calefacció, electricitat, aigua, telefonia,
etc. prové de les escomeses de l’edifici existent. Caldrà redimensionar els
serveis. Tot això penjarà de la contracta la que té l’ajuntament?, doncs els
servies de l’escola de primària ho paga l’Ajuntament i els dels instituts ho paga
la Generalitat. M’agradaria saber que pagarà la Generalitat.
En resum les preguntes són quins pagaments relatius a l’obra s’han fet i quina
ha estat l’aportació de la Generalitat per una banda i quins compromesos
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assumeix la Generalitat en el pagament dels serveis i subministraments, doncs
si l’obra val dos milions es paguen i ja està, però el problema ve després.
L’edifici s’ha de mantenir.
Una altra qüestió, i a mode de prec, es el relatiu al mal estat en que es troben
els carrers Reus, Girona, i Sant Jordi de la urbanització Mas de Blanc. Són un
perill per les persones i vehicles. Ja hi ha hagut algun accident d’alguna persona

JOAN MORLÀ I MENSA

Ara una qüestió a la que ja s’ha donat resposta, com la de la rotonda de Coll de
Tapioles i el manteniment, voldríem còpia del conveni al que es feia referencia.
El Sr. López diu que en un ple abans de Nadal, es va demanar un cendrer a la
via pública, a l’entrada de l’ajuntament i se’ns va dir que era lògic. No s’ha posat.
Han passat quasi 8 mesos, per mirar un model. Un cendrer de peu costa uns
80 o 90 euros. Això es podria fer.
El passat 10 de desembre la Diputació va obrir una convocatòria del programa
extraordinari d’ajudes a guarderies públiques per al curs 2018-2019.
L’Ajuntament es va presentar, i es va desestimar la sol·licitud per falta de
documentació. Posteriorment, el 18 de febrer de 2020, la Diputació va requerir
que s’aportés documentació que faltava. Es va enviar incompleta i l’ajuntament
ha perdut aquesta subvenció. Volíem saber perquè no es va enviar la
documentació que demanava la Diputació. Les guarderies són deficitàries,
sempre ens ve bé finançament addicional.
El Sr. López planteja una altra qüestió. La urbanització Pins Manous III no té
fibra òptica instal·lada i les empreses Movistar i Adamo, no la instal·len. Una
petita empresa del territori, de la comarca, dona servei de fibra via WiFi a moltes
llars que no els arribava, s’ha ofert a instal·lar i ha presentat un document a
l’ajuntament en aquest sentit. Van preveure una reunió que al final es va
suspendre. Cal saber perquè no es facilita la instal·lació de la fibra a aquesta
empresa?
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La llei 7/1985, de 2 d’abril, en el seu article 26.1.a diu que els municipis han de
prestar una sèrie de serveis, i entre ells la pavimentació de les vies públiques.
Ja sé que hi ha les obligacions de la junta de compensació, que és qui haurà
de fer totes les obres, però això pot tardar un temps. Mentre això no arribi
l’ajuntament hauria de fer una actuació d’emergència per tema de seguretat en
aquest tres carrers.
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El Sr. alcalde aclareix que la suspensió de la reunió fou a instàncies de
l’empresa proposant i ho corrobora el regidor Sr. Francesc Saigí. La voluntat es
que tiri endavant la proposta i més si l’empresa es del territori.
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Novament intervé el Sr. López per plantejar una qüestió relativa a la recollida
de residus. Diu que la percepció com a Grup Municipal és que ha faltat una
mica de previsió des de l’ajuntament. S’estan tirant pilotes fora, que si el Consell
Comarcal, que si l’empresa concessionària. No els defensem pas, però per part
de l’ajuntament no s’ha previst demanar suficients contenidors, més enllà que
si els contenidors eren més o menys grans. Que es perdia capacitat ja se sabia.
Fa anys que aquest tipus estan instal·lats a Tarragona. Ha estat una falta
d’estudi, ja ve de l’anterior legislatura, falta freqüència. Hi ha un document
signat per l’anterior alcalde, en que es demana els contenidors, les illes i les
freqüències de pas.
Es demana que passi quatre dies a la setmana, i ara s’està passant sis dies a
la setmana, i a més a més, no se si s’ha tingut en compte que el nostre municipi
és una mica complex, és diferent dels Pallaresos i de la resta. Tenim moltes
urbanitzacions que en períodes incrementen la seva població, sobretot a l’estiu.
Se li va oferir als ajuntament la possibilitat de fer la contracta a mida, segons
les seves necessitats i això no es va fer; no s’ha tingut en compte.
A les urbanitzacions, les segones residències paguen la brossa de tot l’any
encara que la llencin un mes o quinze dies, això no s’ha tingut en compte.
A la urbanització Pins Blanc, abans hi havia una illa de contenidors, s’ha retirat
i no n’hi ha cap. Tots els veïns han de pujar a Coll de Tapioles. Lògicament
aquesta illa hauria de ser del doble, doncs està donant servei a dues
urbanitzacions.
Des de l’Ajuntament s’ha de fer una mica d’autocrítica, s’han fet coses
malament, no dic tot. Tot té solució. Es pot incrementar el nombre de
contenidors o augmentar les freqüències de pas. Qualsevol solució
incrementarà els costos del servei.
El Consell Comarcal va enviar una carta a tots els ajuntament possibilitant
augmentar nombre de contenidors o de freqüències doncs en molts municipis
succeeix el que al nostre i donaven de termini fins al dia 7 de juliol per
respondre. L’ajuntament del Catllar no ha contestat aquesta carta. També es
podria haver fet.
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Si ja teníem un dèficit de 7000 euros, en el tema de la brossa. Això augmentarà
encara més. Això és des del 2017 que es va signar el document. Han passat
més coses, la incineradora ha pujat el preu, etc.
Hem de deixar de tirar-nos pilotades i treballar junts, doncs al final s’ha de vetllar
pel bé dels ciutadans. No hi ha només culpa d’uns o dels altres. És compartida
del Consell Comarcal i de l’ajuntament. Cal una reflexió i un anàlisi minuciós.

JOAN MORLÀ I MENSA

Resulta pervers iniciar el nou contracte i demanar que s’ampliï el nombre de
contenidors i les freqüències de pas per tota la durada del contracte. Si acabem
cedint serà per pressió popular. La qüestió està damunt la taula i no es preveu
que cedim fàcilment.
Intervé el Sr. Josep Plana Monné i diu que al ple del mes de maig es va demanar
que s’unifiquessin els horaris amb els de l’escola i que les famílies nombroses
i monoparentals no temem descomptes. Demanem que es tingui en compte.
El Sr. alcalde informa que en una reunió convocada des de l’escola se’ns ha
informat de les mesures a adoptar, com entrades i sortides esglaonades de les
vuit a dos quarts de deu, etc. Totes aquestes mesures afecten als serveis de
menjador o transport. Es preveuen dificultats.
En quant a les obres de l’institut escola, hem informat al Departament
d’Ensenyament que es preveu la finalitzaciño de les obres de construcció de
l’institut escola per al mes d’octubre. S’havien presentat les certificacions d’obra
un cop aprovades i ara s’han aportat conjuntament per evitar desconeixements.
Respecte a les despeses de manteniment dir que s’han d’establir les
obligacions de cada part en un conveni i que quan el tinguem , us el trametrem.
La despesa ha de ser compartida.
En la qüestió de l’arranjament de carrers a la urbanització Mas de Blanc, aclarir
que l’ajuntament no pot escometre i finançar obres d’urbanització quan té
l’obligació de fer-les la Junta de Compensació.

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. alcalde respon que hi ha contradiccions entre el servei i el que preveia el
Plec de condicions, si bé cal autocrítica. La prestació anterior arrenca el 2004
ha tingut diverses prorrogues. El Consell Comarcal disposava de totes les
dades i es va confiar en el seu anàlisi.
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El Sr. López aclareix que no es tracta de fer obres d’urbanització si no de fer
una intervenció d’urgència per garantir la seguretat. Ha fet la consulta i la llei ho
permet. Tenim antecedents amb accidents a altres zones del municipi en que
l’ajuntament en pot sortir perjudicat per haver d’indemnitzar una persona per
lesions per ferm en mal estat i el sector no està urbanitzat.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

05/10/2020 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

05/10/2020 Alcalde

I quan manquen tres minuts per a dos quarts de nou 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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