ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 17 DE SETEMBRE
DE 2020.
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A la sala polivalent del centre cultural habilitada com a sala de sessions per
garantir les mesures de distanciament social imposades pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de
març) i demés normativa dimanant, essent les set de la tarda del dia disset de
setembre de dos-mil vint, sota la presidència del Sr. Joan Morlà 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:
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ALCALDE:
Joan Morlà Mensa
REGIDORS/ES:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Nuñez
Montserrat Mestre Anguera
Antonio López López
Josep Plana Monné
Jordi Eliseu Porta González
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
M Montserrat Inglés Novell
Alícia Inglés Villena
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
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 9 DE JULIOL DE
2020.
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Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del ple corresponent a la sessió
ordinària de data 9 de juliol de 2020, la qual havia estat tramesa juntament amb
la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta 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, Francesc
Saigí Nuñez, Montserrat Mestre Anguera, Antonio López López, Josep Plana
Monné, Daniel Rodríguez Polo i Jordi Eliseu Porta González.
Abstencions: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL
PRESSUPOST DE 2019, INFORMAT FAVORABLEMENT PER LA
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
Es dona compte de la següent proposta:
El Compte General de l'Entitat, i el dels seus organismes autònoms si és el cas,
està integrat per tota la documentació exigida per la normativa vigent, segons
el detall següent:
a) El balanç
b) El Compte del resultat economico-patrimonial.
c) L'Estat de Canvis del Patrimoni Net
d) L'Estat de fluxos d'efectiu
e) L'Estat de liquidació del pressupost.
f) La Memòria.
De conformitat amb el que es disposa a l’article 208 del text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, les entitats locals, a l’acabament de l’exercici pressupostari,
formaran el Compte General, que posarà de manifest la gestió realitzada en els
àmbits econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.
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Vots en contra: cap
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Esdevé el compte general el document bàsic per a l’exercici de les funcions
fiscalitzadores, al reflectir, degudament ordenades i sistematitzades, les xifres
representatives de l’aprovació, execució i liquidació del pressupost, del
moviment i situació de la tresoreria, de la gestió del patrimoni i de la situació del
deute de l’entitat.
La Comissió Especial de Comptes, en sessió de data 22 de juny de 2020, va
informar favorablement el compte general de l’exercici 2019.

JOAN MORLÀ I MENSA

El Ple de la Corporació és competent per l’aprovació del Compte General,
d’acord amb el què estableix el ja citat article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març.
FONAMENTS JURÍDICS.
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer
del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria de pressupostos.
 Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció
del model simplificat de comptabilitat local.
 Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura
dels pressupostos de les entitats locals.
 Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària.
 RD 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de
Comptabilitat.
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
 Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
En conseqüència, proposo al Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents
acords:
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D’acord amb allò establert a l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el referit
Compte ha estat sotmès al tràmit d’informació publica sense que s’hagin
presentat reclamacions (BOP CVE 2020-04771, de data 24 de juliol de 2020).
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Primer.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2019, el resum del qual és el
següent:
4

1. Compte del Resultat econòmic patrimonial a 31.12.2019.
1- Ingressos tributaris i urbanístics
2- Transferències i subvencions rebudes
3- Vendes i prestacions de serveis
6- Altres ingressos de gestió ordinària

2.544.272,42 €
1.048.751,33 €
67.611,37 €
21.994,97 €

A-TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA

3.682.630,09 €

8- Despeses de personal

-1.060.952,79 €

17/11/2020 Alcalde

9- Transferències i subvencions concedides

-806.549,44 €

11- Altres despeses de gestió ordinària
12- Amortització de immobilitzat

-1.294.272,74 €
-630.230,45 €

B-TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA

-3.792.005,42 €
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I- RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA

-109.375,33 €

14- Altres partides no ordinàries
II- RESULTAT
FINANCERES

DE

LES

-2.988,57 €
OPERACIONS

NO

-112.363,90 €

15- Ingressos financers
16- Despeses financeres
20- Deteriorament de valor, baixes i alienacions d’actius
i passius financers

472.998,17 €
-53.324,02 €
-106.866,06 €

III- RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES

312.808,09 €

IV- RESULTAT NET DE L’EXERCICI

200.444,19 €

2. Balanç de Situació a 31.12.2019.
ACTIU
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A- ACTIU NO CORRENT
I- Immobilitzat intangible
II- Immobilitzat material
III-Inversions immobiliàries
IV- Patrimoni públic del Sòl
V- Inversions financeres a llarg termini
B- ACTIU CORRENT
III- Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini
V- Inversions financeres a curt termini
VII- Efectiu i altres actius líquids equivalents
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TOTAL ACTIU

10.221.063,13 €
65.826,06 €
9.859.137,65 €
109.427,42 €
156.672,00 €
30.000,00 €
4.132.373,14 €
628.485,51 €
0,00 €
3.503.887,63 €
14.353.436,27 €

PATRIMONI NET I PASSIU
A- PATRIMONI NET
I- Patrimoni
II- Patrimoni generat
IV- Subvencions rebudes pendents d’imputació a
resultats

13.407.156,87 €
3.134.907,62 €
10.150.794,65 €
121.454,60 €

B- PASSIU NO CORRENT
II- Deutes a llarg termini

0€
0€

C- PASSIU CORRENT
II- Deutes a curt termini
IV- Creditors i altres comptes a pagar a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

946.279,40 €
433.055,44 €
513.223,96 €
14.353.436,27 €

3. Estat de Tresoreria – moviments i situació de la tresoreria del dia
1.1.2019 al dia 31.12.2019.
EXISTÈNCIES INICIALS

2.996.683,31 €

COBRAMENTS
Pressupost corrent
Pressupost tancat

1.598.582,61 €
16.733,09 €
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Operacions no pressupostaries

4.118.887,23 €
6

PAGAMENTS
Pressupost corrent
Pressupost tancat
Operacions no pressupostaries

3.050.866,29 €
237.779,86 €
1.938.352,46 €

EXISTÈNCIES FINALS

3.503.887,63 €
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4. Romanent de Tresoreria a 31 de desembre de 2019.
1- Fons líquids
2- Drets pendents de cobrament
3- Obligacions pendents de pagament
I- Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)
II- Saldos de dubtós cobrament
III- Excés de finançament afectat
IV- Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-III)

3.487.541,48 €
1.386.122,36 €
946.279,40 €
3.928.740,40 €
758.992,81 €
0,00 €
3.169.747,59 €

Segon.- Trametre còpia del Compte General aprovat a la Sindicatura de
Comptes de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb la
documentació que sigui preceptiva.
Tercer.- Fer públic aquest acord mitjançant la publicació a la pàgina web de
l’ajuntament, d’acord amb les disposicions de l’article 8.1.e) de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.”

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 i Josep Plana Monné.
Vots en contra: cap.
Abstencions: Daniel Rodríguez Polo i Jordi Eliseu Porta González.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
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3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 8/2020 MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE
CRÈDIT.
Es dona compte de la següent proposta:
ANTECEDENTS.
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Per providència de l’alcaldia s’ha instat l’expedient de crèdit extraordinari i de
suplement de crèdit a finançar mitjançant romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals.
Aquesta providència fa referència a la necessitat d’atendre despeses que no
poden demorar-se fins a l’exercici següent i que no tenen consignació
pressupostària o bé l’existent és insuficient. Això fa que calgui tramitar un
expedient de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari, amb subjecció a les
disposicions vigents, que s’ha de finançar d’acord amb alguna de les
possibilitats previstes a l’article 177.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
El secretari-interventor ha emès informe favorable.
FONAMENTS DE DRET.
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en
el pressupost de la corporació no existeixi crèdit suficient o bé l’existent sigui
insuficient, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de crèdit
extraordinari i de suplement de crèdit.
El finançament es fa a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses
generals.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
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4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
amb relació a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP).
Per tot això, proposo que el Ple de l'Ajuntament, adopti el següent acord:

Firma 2 de 2
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Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número
08/2020, per import de 477.200,00 €, que es finança mitjançant
romanent de tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el
següent detall:
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A) Increment pressupost de despeses

477.200,00
9

A.1) Suplement de crèdit
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Aplicació

Descripció

Crèdit actual

Suplement

Crèdit final

132-21400

Elements de transport. Vigilants municipals

4.000,00

2.000,00

6.000,00

164-22714

Serveis funeraris

3.000,00

1.000,00

4.000,00

165-62323

Renovació enllumenat públic Esplai Tarragoní

265.000,00

30.000,00

295.000,00

231-46503

Transferències corrents Cons. Com. Serveis Socials

35.000,00

15.000,00

50.000,00

312-22700

Servei de neteja consultori mèdic

11.000,00

2.000,00

13.000,00

323-22700

Servei de neteja a l'escola l'Agulla

326-62201

Construcció edifici escola municipal de música

337-21302
338-22717

65.000,00

13.000,00

78.000,00

2.011.807,95

250.000,00

2.261.807,95

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. Torre d'en
Guiu

9.000,00

2.000,00

11.000,00

Enllumenat de Nadal

8.461,25

8.000,00

16.461,25
25.500,00

341-48100

Funcionament i activitats C.E. El Catllar

25.000,00

500,00

341-48104

Funcionament i activitats Club de tennis

3.000,00

500,00

3.500,00

342-22103

Combustibles i carburants. Edificis àrea d'esports

1.500,00

600,00

2.100,00
10.000,00

920-21401

Elements de transport. Administració general

7.000,00

3.000,00

920-21602

Manteniment de programes

15.000,00

1.000,00

16.000,00

920-22111

Subministrament de recanvis de maquinària

1.000,00

600,00

1.600,00

920-22700

Servei de neteja. Administració general

15.000,00

3.000,00

18.000,00

920-22709

serveis tècnics arquitectura

21.000,00

20.000,00

41.000,00

920-22720

Revisió i actualització inventari municipal béns

1.000,00

23.000,00

24.000,00

920-62206

Condicionament local entitats

4.000,00

10.000,00

14.000,00

920-62507

Mobiliari urbà

3.000,00

2.000,00

5.000,00

920-62600

Adquisició equips per a processos d'informació

5.000,00

10.000,00

15.000,00

942-46506

Recollida animals abandonats

5.000,00

5.000,00

10.000,00

2.518.769,20

402.200,00

2.920.969,20

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

17/11/2020 Secretari-Interventor

Total suplement de crèdit
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A.2) Crèdit extraordinari
Aplicació

Descripció

Crèdit inicial

Suplement

Crèdit final

326-62301

Instruments escola municipal de música

0,00

25.000,00

25.000,00

326-62500

Mobiliari escola municipal de música

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

75.000,00

75.000,00

Romanent
disponible

Suplement

Disponible final

895.337,94

477.200,00

418.137,94

Total crèdit extraordinari

B) Finançament expedient

477.200,00

B.1) Increment pressupost d'ingressos
Econòmica
87000

Descripció
Romanent tresoreria despeses generals

JOAN MORLÀ I MENSA

477.200,00

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte a la seu electrònica i al Butlletí
Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord
esdevindrà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública,
per resoldre-les.”
Tot seguit intervé el Sr. Daniel Rodríguez Polo per explicar el vot del seu grup
al respecte: “abans de votar m’agradaria fer una petita reflexió. Ja saps que
MA1-TE han enviat via mail la seva disconformitat, que va directament lligades
en les formes d’actuar, des de la seva manera d’entendre la política municipal,
esperem que quan es tracta de pressupostos hi hauria d’haver una negociació
prèvia amb tots els grups municipals, per la qual podem parlar i consensuar les
partides necessàries. Però al rebre una proposta ferma des d’alcaldia amb
quatre explicacions i si volem saber més anem a informar-nos, ni ho entenem
ni compartim aquesta manera d’actuar de cap de les maneres. Segurament hi
ha partides justificades altres creiem que no tant.
Detalla partides. Sense cap pressupost adjunt.
La sensació, sense cap previsió.
En junta de govern ja ens vam abstenir.
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Total Romanent Tresoreria
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No es volen posar a casa dels altres, o els altres grups han negociat prèviament
o no entenem que donin carta blanca a quasi mig milió d’euros.”
11

El Sr. alcalde diu: “es fa difícil de replicar aquesta explicació. Ja se’ls va passar
aquesta. Són partides estructurals. Són coses que manquen. L’alcalde sap el
que sap. Totes les coses no les sap. Està molt tranquil perquè els tècnics si les
saben. Algun regidor ha anat a informar-se. L’alcalde no la fa. La fan els
tècnics”.

JOAN MORLÀ I MENSA

Tot seguit intervé el Sr. Jordi Eliseu Porta: “aquet suplement de crèdit es va
passar anteriorment i no ha canviat gaire. Vam deixar tota una quantitat de
partides que es tenien que treballar una mica més. S’han presentat segurament
igual. Hi ha partides que no tenen cap base. Hi ha una sèrie de coses que no
estan gaire ben explicades.
Instruments i mobiliari, es podrien esperar. Per tant la qüestió, en ves de fer
crèdit no ser un descrèdit, és el que sembla”.
El Sr. alcalde intervé: “enllumenat de nadal, es generava una factura l’any
següent. Es farà per anys naturals.
Inventari. Es posen partides per si un dia es tira endavant. Partides obertes, tots
els pressupostos en tenen. Ara es vol tirar endavant.
Projecte. Era una mancança que tenia. L’han hagut de fer amb un projecte
addicional”.
El Sr. Antonio López explica el sentit del vot del seu Grup municipal: “abstenció
una mica crítica. Estem d’acord amb molts punts. L’ideal seria votar punt per
punt. Es complicat. Però has de prendre una decisió. Quan vaig rebre la
documentació amb l’explicació. Vaig anar al Secretari a veure els expedients
on s’explica el perquè. El va atendre, li va donar totes les explicacions i va
quedar convençut.
Serveis tècnics s’haurà de reclamar a algú. Quan acabi tot això s’agafi
l’empresa i doni explicacions. Quan es va licitar l’obra, hi havia uns tècnics i qui
assessoraven la taula, i havien d’haver donat explicacions.

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. Daniel Rodríguez: “ens l’has passat tu”.
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important tenir-lo fet.
12

Estem bastant d’acord amb moltes coses.
Mobiliari i instruments. És el mateix que el mes de febrer. No s’ha fet la feina.
No sé que és el que s’ha de comprar.
Donen un vot de confiança. No ha sigut a favor, sinó una abstenció crítica.

JOAN MORLÀ I MENSA

Intervé el Sr. alcalde: “en el projecte de l’escola s’està valorant si fer algun tipus
de reclamació, per diferències importants. Quan tinguem més informació la
donarem. L’inventari, com que és obligatori l’hem de fer.
Si no es gasta una partida, queda a l’ajuntament i ningú va a comprar
instruments que no fan falta. Si fan falta ja està la partida oberta”.
Agraeix intervenció de tots plegats.
El Sr. Daniel Rodríguez manifesta: “en comptes de fer un treball previ, agafem
la partida que sobri que quedarà allà i ja veurem. Estem treballant amb els
impostos dels contribuents. Demanem diners dels contribuents que no
necessitarem. Augmentem la partida i quedarà allí. Fer bossa, fer bossa. Fer
números per damunt que el ple s’expliqui d’aquesta manera. No tinc ni
paraules”.
El Sr. alcalde respon: “no vas entendre com va l’ajuntament del Catllar. La
majoria de partides es fan en pressupost. L’ideal és difícil d’aconseguir. Quants
ajuntament poden executar el seu pressupost al cent per cent?”
El Sr. Rodríguez respon: “els pressupostos han de ser acurats, des del meu
punt de vista, com a MO1-TE. Acurats al cent per cent. I més l’any en que estem
vivint. No els entra al cap fer-ho a l’alça. No es troba correcte posar 50.000
euros i no adjuntar un pressupost. [...] Estem parlant de quasi mig milió d’euros”.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:

JORDI CABRE MARTORELL
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Demanaria a l’equip de govern que el pressupost de l’any vinent sigui més curós
i no s’hagi de fer tantes modificacions de crèdit durant l’any”.
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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, i.
Vots en contra: Daniel Rodríguez Polo i Jordi Eliseu Porta González.
Abstencions: Antonio López López i Josep Plana Monné.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria simple.

JOAN MORLÀ I MENSA

Es dona compte de la següent proposta:
Antecedents
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 18 d’abril de 2002 es va
delegar, de forma genèrica, la competència sancionadora per infraccions de
normes de circulació en vies urbanes del municipi al Servei Català de Trànsit i
es va aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’ajuntament i el Servei
sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a
normes de circulació en vies urbanes.
A resultes d’aquest acord, en data 22 de maig de 2002 es va signar el “conveni
de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’ajuntament del Catllar sobre
l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de
circulació en vies urbanes”.
El referit conveni tenia establerta una vigència d’un any natural des de la data
de la seva signatura prorrogable de forma automàtica i anual, llevat resolució
expressa del mateix.
D’acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic, relativa a l’adaptació dels convenis vigents
subscrits per qualsevol administració pública i inscripció d'organismes i entitats
en l'Inventari de Entitats de el sector públic estatal, autonòmic i local, el conveni
estarà en vigor fins al dia 2 d’octubre de 2020

JORDI CABRE MARTORELL
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4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL SERVEI CATALÀ DEL TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT SOBRE
L’ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER
INFRACCIONS DE NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES.
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Escau doncs establir un nou conveni de col·laboració entre ambdues
administracions tenint en compte que la situació a la que pretenem donar
resposta és similar a la que va servir per establir la relació vigent, doncs
l’ajuntament no disposa d’un estudi tècnic de mobilitat que doti de seguretat
jurídica l’ordenació del trànsit a les vies urbanes.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

17/11/2020 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

17/11/2020 Alcalde

Cal dir que l’ajuntament ja ha sol·licitat al Servei Català de Trànsit la
col·laboració per a la redacció d’aquest estudi tècnic de mobilitat, el qual, un
cop aprovat i vigent, permetrà afrontar una nova etapa en la gestió de
l’ordenació viària urbana en la que caldrà redefinir el paper de la guàrdia
municipal.
Examinat el contingut del conveni de col·laboració a establir entre el Servei
Català de Trànsit i l'ajuntament sobre l'assumpció de les facultats de denúncia
i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes, l’objecte del que
és, com fins ara, la delegació de la competència de l’alcalde per a la sanció
d’infraccions de normes de circulació comeses en vies urbanes al director o
directora del Servei Català de Trànsit, de conformitat amb l'article 11.4 de la Llei
14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit.
En virtut del conveni, el Servei Català de Trànsit assumirà, per una banda, la
facultat de denúncia per part del cos de Mossos d'Esquadra, de les infraccions
contingudes al catàleg d'infraccions del Servei Català de Trànsit, d'acord amb
la legislació vigent en aquesta matèria, que presenciïn en vies urbanes i, per
altra banda, les competències sancionadores de l'alcalde en vies urbanes per
part del/de la director/a del Servei Català de Trànsit.
Normativa aplicable
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local.
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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de competències
executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Generalitat
de Catalunya.
Llei del Parlament de Catalunya, 14/1997, de 24 de desembre, el Servei Català
de Trànsit
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament
Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.
Fonaments de dret.
L’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària, atribueix als municipis competències en matèria de regulació, ordenació,
gestió, vigilància i disciplina, per mitjà d’agents propis, del trànsit en les vies
urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia de les infraccions que es
cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui atribuïda
a una altra Administració.

JOAN MORLÀ I MENSA

De conformitat amb la interpretació “a sensu contrario” de l'article 309.2 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, en resulta que l’aprovació dels convenis
interadministratius de col·laboració correspon al Ple.
Atenent al que preveuen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
del règim jurídic del sector públic pel qual regulen el règim jurídic dels convenis,
i així mateix, els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, pel qual
es regula el règim jurídic dels convenis interadministratius.
Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, acordi:
Primer.- Delegar la competència de l’alcalde per a la sanció d’infraccions de
normes de circulació comeses en vies urbanes al director o directora
del Servei Català de Trànsit, de conformitat amb l'article 11.4 de la
Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de
Trànsit.
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit
i l'ajuntament sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció
per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.

JORDI CABRE MARTORELL
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El secretari interventor de l’ajuntament ha emès la memòria i informe jurídic que
consta a l’expedient i es dona per reproduït.
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Tercer.- Notificar l'acord d'aprovació del conveni al Servei Català de Trànsit,
d'acord amb allò previst als articles 40 i 42 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Quart.-

Trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament
de Governació i Administracions Públiques certificat de l’acord i una
còpia del conveni.

Cinquè.- Facultar de forma expressa l’Alcalde perquè subscrigui el conveni
aprovat i tots els altres documents necessaris per a l’execució dels
precedents acords.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Sisè.-

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”

Seguidament intervé el Sr. Daniel Rodríguez per manifestar que: “volia
preguntar abans de votar. No els va quedar clar un parell de punts. Llegint el
conveni anterior i aquest, no queda gaire clar. En quin lloc queda el cos de
vigilants i en quines competències queda. Tirant enrere. En els nostres
programes portàvem tothom donar més competències al cos de vigilants. Com
queda les competències del cos de vigilants?”
El Sr. alcalde respon que: “és el que és. El que posa és el que envia Trànsit.
L’envien ells. No prorroguem. Caduca i fem un de nou molt similar al que
teníem. millor continuar com fins ara. A l’espera del document de regulació de
tot el municipi. Ara no ho està regulat”.
El Sr. Rodríguez diu: “no ho entenc. Ens ha estranyat. Si s’està fent sense
donar-li competències. O hi ha possibilitat de donar-li més competències. No
han sabut interpretar-lo, amb plena sinceritat.
El Sr. alcalde aclareix: “és molt similar. Mossos tenen la potestat sancionadora”.
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Intervé el Sr. Antonio López i diu: “estem una mica d’acord amb el Dani. Dóna
confiança a la paraula de les persones. A la Junta de Portaveus ja van parlar
d’aquest tema. Es va explicar. Trànsit ordenava fer aquest document per tot el
municipi i a partir d’aquest document es podria fer un altre conveni per a donar
competències als vigilants.
El vigilants ja tindran una eina legal per a que puguin sancionar”.
El Sr. alcalde diu: “és la forma més coherent i sensata de fer-ho”.
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 i
Francesc Saigí Nuñez.
Vots en contra: cap.
Abstencions: Antonio López López, Josep Plana Monné, Daniel Rodríguez Polo
i Jordi Eliseu Porta González.
Amb la qual cosa la proposta és rebutjada al no assolir-se el quòrum necessari
de la 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 NÚM. 2020/585 A 2020/751.
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2020/585, de 6
de juliol de 2020 al 2020/751, de data 10 de setembre 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
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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 16 de
juliol de 2020.
Altrament s’informa del següent:

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

17/11/2020 Alcalde

2) Es dóna compte exprés, en tant que competència delegada del Ple a
l’alcaldia, del Decret de l’alcaldia 2020/683 de 19 d’agost de 2020, relatiu a
l’aprovació de la vuitena 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 311.734,45 € (tres-cents onze-mil
set-cents trenta-quatre euros amb quaranta-cinc cèntims d’euro), IVA inclòs.
3) A nivell de les convocatòries d’ajuts que promou la Diputació de Tarragona,
hem concorregut a la convocatòria de subvencions destinades als municipis,
amb matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19.
Exercici 2020.
4) Informar que davant la Proposta de resolució provisional de concessió de les
subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 20202024, segons la qual a l’ajuntament se li concedeix un ajut, en qualitat de mínim
garantit, en la línia d’inversions (expedient PRE082/19/02594) per import de
85.831,68 € quan el màxim establert era de 250.000 €, més un ajut de 120.000
€ per a la línia d’acció territorial en petits municipis (expedient
PRE082/19/02596), coincidint amb el màxim previst, es varen presentar les
corresponents al•legacions per intentar assolir una major finançament per
aquesta obra.

6) Actualment l’ajuntament té oberts els processos selectius, per a la provisió
de personal, que seguidament es detallen:
Borsa de personal de neteja. Reforç a la neteja a l’institut escola durant les
hores lectives per al desinfectat de superfícies de contacte habitual i
Convocatòria de procés de selecció per a la provisió per concurs oposició lliure
de la plaça d'arquitecte, vacant a la plantilla de personal funcionari de
l'Ajuntament del Catllar.

JORDI CABRE MARTORELL
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5) Servei de recollida selectiva de residus.
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6) Finalment, indicar que tenim obert el període de presentació d’ofertes de les
obres compreses en el projecte tècnic de bombeig d'aigua per les instal·lacions
del camp de futbol i de les de rehabilitació de la coberta del Mas de Pallarès.
Ambdós terminis finalitzen el 24 de setembre. Està pendent de publicació al
Diari Oficial de la Unió Europea l’anunci de licitació dels treballs de substitució
de l’enllumenat públic de l’Esplai Tarragoní, moment en que posarem la
convocatòria al perfil del contractant.
També es farà pública, en breu, la licitació per al subministrament d’un vehicle
en modalitat d’arrendament (rènting) operatiu amb o sense opció a compra,
mitjançant procediment obert simplificat amb varis criteris d’adjudicació.
Els i les membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
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3. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde convida a als membres de la corporació a formular els precs i
preguntes que tinguin per convenients.
Donat que es disposa de la gravació sonora de la sessió del ple es procedeix a
transcriure les intervencions dels membres de la corporació:
“Tenia un prec sobre residus: felicitem que es retingui la factura per no tenir el
servei que esperàvem.
Preguem o demanem que ens faciliteu els informes per arribar a aquesta
decisió i ens tingueu al corrent de les actuacions que es vagin fent. Estem molt
d’acord amb aquesta mesura.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

17/11/2020 Secretari-Interventor

Respostes sobre el soroll de la petroquímica
Nosaltres fem una pregunta al juliol sobre la queixa d’un veí. Si hi ha el
compromís públic de que es faria la queixa i es donaria l’explicació.
No tenen constància de si s’ha fet la queixa, i si teniu la resposta ens la feu
arribar.
Actualment no es permet la participació de públic, i hem obert un formulari per
donar veu a tot ciutadà/ciutadana per fer preguntes als plens municipals, llegiré
literalment el que han preguntat.
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Recollida de mobles. Estem contents que en la redacció de la revista s’hi hagi
posat. Voldríem aprofitar totes les xarxes socials, E-bando.... . una ampliació de
la difusió per a que la gent en tingui coneixement.
Streming.Estem en marxa, estem molt contents. L’Alcalde diu es va quedar en
fer videoacta que és d’un preu més considerable. Faran videoacta abans de fi
d’any i es compliran els objectius.
Pregunta sobre els Mitjans de comunicació. Observem que unes informacions
d’entitats i la població es difonen àmpliament i unes altres no se’ls dona
rellevància. Quin és el criteri que es segueix per donar més o menys amplitud?”

JOAN MORLÀ I MENSA

Intervé el Sr. Francesc Saigí per matisar que “publiquem el que surt a les
xarxes, el que ens envien, si no ho fan o no ens assabentem, no es publica”.
Continua el Sr. Daniel Rodríguez: “Una altra sobre els mitjans de comunicació.
Des de fa temps hem observat que se fa servir les xarxes de l’ajuntament com
si només fossin única i exclusivament de la Junta de Govern, contestant en nom
de l’ajuntament i inclús contraposant comentaris i opinions i escrits d’altres
grups polítics.
Entenem que les xarxes socials existents ara mateix són institucionals, i
pertanyen a tota la ciutadania, des de l’alcalde fins a la última persona
empadronada al municipi, passant per treballadors municipals, entitats, grups
polítics, etc. En comptes d’apropiar-se d’elles preguem que si la Junta de
Govern local vol contrastar o donar opinions ho faci en xarxes amb nom propi i
no sota l’empara de tot l’ajuntament.”
El Sr. alcalde contesta que “és un prec molt genèric i caldria un exemple per a
poder-nos defensar d’aquesta acusació. Es bastant greu. Cal un exemple. Som
molt curosos i sempre parlem de Corporació o Ajuntament. Cal un exemple.”
El Sr. Daniel Rodríguez manifesta que “La resposta en xarxes no pot ser
corporativa o institucions. Si es respon com a Junta de Govern s’ha de dir.”
Després de paraules inintel·ligibles o de difícil transcripció reprèn la formulació
de qüestions el Sr. Rodríguez:
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El Sr. alcalde respon: “Es publica el que tenim, no es fa discriminació”
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“Hem observat en algunes resolucions preses a plenari, que hi ha diferència
entre la documentació adjuntada prèviament amb el que hem de decidir amb el
que després es presenta a plenari per votar, no entraré en exemples puntuals,
els podria demanar, però pensem que si al damunt són punts que ni tan sols
tenim l’oportunitat de discutir o consensuar abans com era algun tema de la
redacció de les ajudes, preguem que no es facin modificacions a última hora,
justament abans del plenari.
Redacció de les ajudes és un exemple. Ens envien una documentació i quan
s’aproven en surt una altra, a vegades són errades.
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Que la documentació que s’adjunta i s’aprova sigui la mateixa.”
El Sr. alcalde respon: “els precs i preguntes que fas, són molt genèrics i de molt
difícil contesta. Hauries d’entrar per escrit les preguntes i demanar la informació
que vols i matisar i així es podria comprovar, i si hi ha alguna errada.”
El Sr. Rodríguez diu que també les presentarà per escrit i procedeix a formular
més qüestions: “Les franges perimetrals. No hem obtingut resposta de si es te
coneixement d’alguna actuació dins els plans d’incendis de la Generalitat, sobre
les respostes que ens vau donar.
Pregunta sobre el mural del 8 m. La resposta oficial va ser que l’acte de la
pintada del mural es programaria dins els actes de la festa major, la festa major
ja s’ha gaudit i el mural no s’ha realitzat, ni s’ha tingut en consideració i si s’ha
tingut no en sabem.
Per quan es posposa aquest acte? I preguem concretar data per a la pintada
del mural.
Sobre el 8M. Estava pendent que per aquest ple de setembre s’havia de
presentar una proposta d’adhesió al catàleg de municipis feminista, i la
declaració del Catllar com a municipi feminista, per quan està previst fer-ho.
Tenim data?
Vam poder llegir a la premsa quest estiu, d’una reunió d’alcaldes del baix Gaià
enfocat cap el Turisme del Baix Gaià. Podem tenir alguna informació d’aquesta
reunió. Va sortir publicat aquesta reunió. Es va acordar algo?”
El Sr. alcalde respon que “no la puc donar, no ho recordo. Us ho passarem per
escrit.”
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Formula el Sr. Rodríguez noves qüestions: “Pregunta del formulari. S’està
posant en marxa fa uns mesos el que és l’àrea metropolitana de Tarragona. Si
s’ha plantejat si el nostre municipi pot formar part d’aquest pla, si hi podem
accedir o si s’ha plantejat o no.
Logística de la festa major. Via formulari. Es va trigar varis dies en recollir la
logística de les festes, posen com exemple les tanques a la Torre de’n Guiu. Va
impedir que les criatures poguessin accedir a la zona de pista i comenten també
via formulari que les banderes fins avui estaven penjades. He vist que avui
s’han retirat.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

17/11/2020 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

17/11/2020 Alcalde

Com a anècdota, qui fa la pregunta diu que les franges no compleixen amb la
mesures oficials, sent desproporcionada i creant mal efecte visual. Perquè
estan fora de la mida oficial?”
El Sr. Alcalde diu: “les tanques es van cedir gratuïtament, i el propietari no va
poder venir amb immediatesa a recollir-les, disculpes a qui s’hagi molestat. Les
banderes sempre es treuen després de l’11 de setembre per una empresa local,
estem a 17, i les ratlles es desconeix.”
Formula el Sr. Rodríguez noves qüestions: “Via formulari. Si es cert que la
passada festa major, es van fer actes festius fora del nucli, fet que aplaudim,
donada l’excepcionalitat del fet que vivim, donem gràcies i aplaudim que es
fessin actes festius fora del nucli.
Diversos veïns demanen que es facin actes a la seva urbanització. Preguem a
la Junta de Govern que reformuli la programació de diverses Festes, actes
culturals, socials i esportius, premiant aquells que ajudin a cohesionar el terme
municipal.
També demanem els criteris que es van seguir per programar actes en
determinades urbanitzacions enlloc d’altres.”
El Sr. alcalde respon: “es un projecte que hem encetat aquest any i hem fet
una prova”.
Alhora el Sr. Francesc Saigí diu “el cinema es fa fer en els lloc on hi havia places
grans, on podia anar el camió que era la pantalla del cinema, i perquè es pogués
controlar l’accés.
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Les havaneres, que es van fer per la festa major a Pins Manous, perquè tenen
un local tancat, i per logística per controlar l’aforament, les cadires...
Per Sant Joan els castells de foc també es van fer a les urbanitzacions que
estaven més al centre de les altres i més llunyanes possibles al bosc, que és
difícil aquí al Catllar, i van ser els punts més segurs i cèntrics que es van trobar.”
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El Sr. Rodríguez planteja: “Sobre la neteja i cura de l’espai urbà, i aquesta sí
que la voldríem per escrit i amb dades.
Tot i ser conscients de la complexitat urbanística del Catllar, no podem donar
l’esquena a les diverses queixes que els catllarencs formulen sobre la manca
de neteja i cura dels diferents espais de la via pública, amb especial atenció a
les urbanitzacions, preguem s’intensifiquin les tasques de neteja i cura de tot
l’espai urbà i demanem conèixer el treball que efectua el Consell Comarcal a
les urbanitzacions, segons el conveni actual, tot això li demanen per escrit.”
El Sr. alcalde respon: “És un tema que estem treballant ara. Lo de la màquina
escombradora quan ho tinguem ho passarem. Hi ha urbanitzacions que no hi
van perquè són privades. Passarem dades”.
Intervé el Sr. Antonio López i diu: “si et serveix mentrestant, el contracte que es
va signar entre l’ajuntament i el Consell Comarcal, la neteja viarà té assignat 6
cops a la setmana per a les urbanitzacions que estan asfaltades, que són les
que es pot passar, les de terra no. Contractat per un valor de 102.000 euros
segons conveni. Màquina, conductor i peó.”
Reprèn la qüestió el Sr. alcalde: “a Pinalbert, no volen que hi vagi la màquina,
perquè te el terra bastant desgastat. Tot això s’està mirant perquè sembla que
hi ha incompliments.
La màquina, són 6 hores. Però realment són 2, pel tema dels desplaçaments
lents i llargs, ì s’està mirant de poder guardar la màquina per tal que sigui efectiu
perquè s’està perdent moltes hores de trajecte. Quan puguem donarem dades,
ara ja estan automatitzades via internet.”
Prossegueix el Sr. Rodríguez: “Transport públic. Volem saber perquè s’han
suprimit horaris de l’autobús urbà a Tarragona, deixant el dissabte amb dos
autobusos un al matí i un altre a la tarda. Una veïna s’ha posat en contacte em
l’empresa i l’empresa li diu que la petició d’horaris és de l’ajuntament i no de
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l’empresa, i per part de l’empresa no hi ha cap problema d’ampliar els horaris.
Li diuen que s’ha reduït perquè es competència de l’ajuntament.”
24

Respon el Sr. alcalde: “És un tema reiteratiu de fa molts anys. Si pot ser
competència, perquè és un conveni que es té entre la Generalitat, empresa i
ajuntament, és un servei molt deficitari i ampliar també és molt car. Crec que el
que es vol dir que durant la pandèmia es va reduir l’horari de les deu. I es va
demanar i es va tornar a posar, però va ser Salut qui va demanar que es
reduïssin les freqüències per la pandèmia, i no tan sols aquí, sinó arreu.
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Això entre setmana, els del cap de setmana ho desconec. Ampliar és un tema
tant reiteratiu que es fa molt difícil perquè una sola persona demana un autobús
en aquella hora i llavors veus que els autobusos van amb molt poca gent. Es
molt car i la solució és molt complexa.”
El Sr. Rodríguez conclou: “la manca de servei és per temes econòmics”.
El Sr. alcalde afirma: “com moltes coses en aquesta vida”.
Continua el Sr. Rodríguez: “Una treballadora de l’institut-escola l’agulla, la llar
d’infants, té constància que es va demanar des de les direccions corresponents
a cada centre, i amb suficientment temps d’antelació, poder disposar de
contenidors de brossa mínim, el de resta i cartró, prop de les instal·lacions, com
ja s’havien tingut abans del canvi de distribucions, preguen que es solventi
aquesta situació ràpidament, ja que es genera molta brossa diària i amb molt
de pes de l’escola i de la llar, i també de l’empresa de neteja. Ara, fins on són
els contenidors, suposa més recursos materials i allargar jornada laboral
d’algun treballador, ja que cal disposar de més temps, i en el temps que vivim
tampoc és viable”.
El Sr. alcalde respon: “abans hi havia dos contenidors generals col·locats a la
cantonada del final del carrer de França, i ells, a la part de l’escola, en tenien
altres dos.
En el nou contracte, el que s’ha fet és posar una illa a uns 15 metres, en que
és pot reciclar. Estem oberts a trobar solucions perquè és la nostra feina.
Els recursos no són il·limitats. i ara hi ha una illa, amb 5 o 6 contenidors, en que
es pot reciclar. En un escola, és diferent, són pocs metres, però amb criteris de
sostenibilitat, es mirarà. Es mirarà un carro. No té sentit dues illes tocant-se. No
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El Sr. Rodríguez pregunta: “sobre les subvencions a entitats animalistes.
Persones preocupades pel benestar animal, volen saber quan es publicarà la
convocatòria per a entitats de protecció als animals, i recorden que ha de sortir
la del 2019 i 2020, alguna entitat li comenta, a dia d’avui encara estava pendent
de cobrar la subvenció del 2019”.
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El Sr. Secretari informa que encara no ha sortit publicada la convocatòria.
El Sr. Rodríguez planteja: “Tema recurrent de la trituradora de Vespella. Una
veïna ens escriu. Voldria saber quines mesures fer per tancar la nova triturada
de Vespella. Tritura des de fa molts anys en un descampat, tota mena de
deixalles. No van deixar de fer-ho durant el confinament. Va a totes hores de la
setmana. Sobretot per les nits. No respecten horaris, no respecten el descans,
sobretot els que vivim a Masia Boronat. Només pel Medi Ambient no entenem
que s’hagi concedit el funcionament d’aquesta empresa, Demano que el
consistori hi prengui part, no és normal, també és preocupant que 3 regidors
que hi viuen no s’han molestat. Fa massa dies que dura. Els veïns anirem a fer
queixes a Medi ambient i als respectius ajuntaments, ja que considerem que fa
massa temps que dura. Gràcies.”
El Sr. alcalde respon: “és competència del municipi de Vespella, i poca cosa
podem fer nosaltres. Ara recollida de signatures i queixes i que l’ajuntament s’hi
afegirà, doncs si. Adherir-nos i donar suport a les queixes veïnals. No tenim
competència.”
Intervé el Sr. Antonio López i diu: “es podria fer com ajuntament, és una carta
de queixa a l’Ajuntament de Vespella, que els seus serveis tècnics ho vinguin a
veure, si el soroll que es fa és el permès, o si l’activitat que s’està fent és
l’adequada o tenen permís.”
Prossegueix el Sr. Rodríguez amb dues qüestions: “Pregunta sobre el servei de
pediatria del consultori municipal. Com és que no tenim pediatra al Consultori,
des de fa varis mesos, al Cap llevant s’està visitant presencialment, i aquí no.
Sobre la concessió de servei de bar de la Torre d’algú. Si s’està fent el
seguiment de la concessió a l’empresa que vam adjudicar. Perquè els preus es
fan poc justificats, i no es normal es tanqui entre setmana festiu.
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Algú està fent el seguiment d’aquesta concessió. Es normal que una concessió
que gaudeix de piscina, tanqui entre setmana en festiu.
26

Algú està fent el seguiment que l’empresa compleixi les normes de prevenció i
que els treballadors tinguin assegurades les condicions laborals. No sé si teniu
responsabilitat com a concessionaris.”
El Sr. alcalde respon: “cal veure fins a quin punt tenim responsabilitat. Ja et
contestarem”.
El Sr. Rodríguez afegeix: “i perquè tanquen els dimarts”.
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El Sr. alcalde respon: “està en el conveni, consta en el plec de condicions, en
que es va establir l’horari”.
El Sr. Rodríguez planteja noves qüestions: “Sobre les ajudes a les petites
empreses. Algú del consistori ha pensat que les ajudes a petites empreses
representen més malt de caps que beneficis?”
El Sr. alcalde li pregunta: “Suposo que aquestes preguntes les assumeix com
a grup MO1-TE?”
Respon: “si les assumim”. I continua: “Representen més mal de cap que
beneficis, començant perquè s’agafa com a referència el mes de març, quan es
va treballar fins el 13 o 14 d’aquest mes, cosa que depenent de cada empresa
pot fluctuar d’un any per l’altre, i no per això pot haver anat a millor o a pitjor.
Jo ja ho vaig dir, quan vaig sortir, penso que s’haurien d’haver fet de diferent
manera, no se van fer, se va votar una altra cosa
La preparació mitjana de tota la documentació per a poder presentar-la, costa
entre 150 i 200 euros, a part de que la comissió designada està formada
bàsicament per polítics. És una reflexió, és una pregunta. Si som conscients
tots. Ho vam votar per ple municipal.
Previsions sobre un possible confinament. 6 mesos després de la situació de
confinament provocat per la pandèmia de la COVID19 i tot l’estat d’alarma creat,
sembla que la pandèmia no ha estat pas controlada i que en qualsevol moment
s’hagi de tornar a fer un confinament, encara que sigui de forma local. Per això
voldria saber si l’ajuntament a través de la seva regidoria de Serveis Socials ha
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elaborat alguna previsió per tal d'assumir i, si es dona el cas, la tasca de suport
als veïns, que ara mateix el servei el feien Càrites i els voluntaris?
27

En cas d’algun cas de brot de contagi al col·legi o a l’institut del municipi, i tot i
que la competència de la gestió, entenem que les competències correspon a
les conselleries de salut i educació, l’ajuntament ha de treballar per a ajudar
logísticament a les famílies afectades?
Tenim competències en un moment donat, veient que hi ha vàries mancances,
amb els protocols de salut i educació podríem arribar a assumir alguna ajuda
logística, en cas de confinament, al col·legi i a l’institut, podríem tenir
competències o no?
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En queden només dos.
És un o una que me deu estimar bastant, me la faig meva però és de formulari
Vam sortir, jo, és personal, vaig sortir el maig de la junta de govern local i no
de la corporació, com és evident que estic aquí, i la sorpresa que hem tingut és
que ha desaparegut de la pàgina web el meu nom i el meu càrrec, a veure si es
pot corregir.
A la pàgina web, sortiu tots i totes i des del maig, no ens n’havíem donat,
compte, jo fins avui no ho havia mirat, heu eliminat el nom de Daniel Rodriguez
Polo de la pàgina web.”
El Sr. alcalde diu: “demà mateix mirarem de refer aquesta errada. Pots tenir clar
que no ha sigut amb cap mala intenció.”
El Sr. Rodríguez matisa: “en el moment de sortir, es devia treure de l’equip de
govern i va quedar penjat”.
Novament el Sr. Rodríguez pregunta: “això sí que és MO1-TE. És consens de
tot el secretariat i molta part de l’assemblea, demanaria un mínim de sinceritat,
o una mínima resposta, si us ve de gust, va dirigida als que havíem sigut
companys, és sobre els pressupostos participatius, estant nosaltres encara, van
presentar esborrany en base als pressupostos participatius, ho vam aprovar
per junta de govern. Sé que la situació, enguany, és com és. No visc en un altre
món. La intencionalitat, dels que quedeu en junta, és de tirar endavant en el
projecte?
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O com que ja no estem naltros s’ha desestimat.
Ho dic com algo personal, si voleu tirar endavant amb el projecte m’hi trobareu
amb mi amb el grup MO1-TE, però no sé si entra en els plans o no, és per a
que ho sapigueu.”
El Sr. alcalde explica: “el compromís que vam fer, és el que es va fer en el pacte,
és executar-ho. Sinó no ho hagessim dit. Un altre és la resolució que tindrà, en
el moment en que vivim s’ha complicat molt, en coses que han sorgit. La idea
és tirar-ho endavant. Tenim partida al pressupost, encara que de vegades no
es poden executar les coses que hem pressupostat.

JOAN MORLÀ I MENSA

Finalment, el Sr. Rodríguez diu: “no hi ha més preguntes per MO1-TE.
Qualsevol projecte que tireu en marxa, si és qüestió de parlar i consensuar,
amb nosaltres i la resta de l’oposició també, ja hem parlat alguna vegada, podeu
comptar per tirar projectes endavant.
El Sr. alcalde li agraeix.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Antonio López i diu: “Al PSC no tenim com el
MO1-TE, la gent ja ens coneix prou i ens truquen per telèfon, i ens ho diu tot.
Ara estem al ple me n’han enviat una [regunta], que la faré ara.
“em comenten que a l’Esplai Tarragoní, que des de l´ultima tempesta, hi ha part
de la urbanització que no tenen llum, porten ja diversos dies, es fa fosc més
aviat, viu gent gran, van saltar els diferencials i tornen a caure.
La persona que me l’ha passat viu a la zona de la carretera, no sé si hi han més
parts, hauria d’anar el vigilant a comprovar-ho. Ja li he dit a aquesta senyora
que avui aprovàvem una dotació. Esperem que en els propers mesos això
estigui arreglat.
Per fi s’ha fet el pàrquing de l’escola, al final del Carrer de França. Molt bé.
Solucionem part del pàrquing que s’ha perdut amb l’edifici nou. El problema que
hi ha ara és que tota la gent que va en cotxe, de les urbanitzacions sobretot, i
d’altres parts del poble, han d’entrar pel darrera i es “monta” una mica de
“capitoste”.
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Sí és la voluntat.”
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Nosaltres pensem, que això es podria solucionar, en part, com que el pàrquing
està a 25 metres de l’entrada del poble, per la part de dalt, si es pot fer un carril,
d’entrada exclusivament per al pàrquing, que no es pugui continuar més avall,
ara es “monta” molt d’enrenou. Es deixa a l’equip de govern, perquè els tècnics
municipals adients puguin fer l’estudi corresponent, i si es creu convenient es
pugui fer.

17/11/2020 Alcalde

Jo crec que a cada ple sortirà. En aquest cas la trucada d’un veí, que ens va
posar en sobreavís, resulta que en l’anterior contracte en l’entrada de Mas de
Neri tenien dos contenidors de rebuig, amb el nou contracte es van treure
aquests dos contenidors i ara no tenen nous contenidors, es van treure els
anteriors i no se n’ha posat cap. Han d’anar a lo més proper que és Mas Vilet, i
ja estan els contenidors bastant saturats.
Jo demanaria que l’Ajuntament que s’ho miri, entenc que no ha sigut error ni de
l’empresa ni del Consell ni de l’ajuntament, jo m’he tret les dades, i Mas de Neri
no surt. Entenc que l’ajuntament en el seu moment no es va tenir en compte.”
El Sr. alcalde li informa, respecte d’aquesta darrera qüestió, que “si no ha estat
sol·licitat avui, ho estarà en breu”.
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El Sr. López se n’alegra de la resposta i prossegueix amb una nova pregunta:
“En el últim ple, en el acta surt, el tema dels horaris de la guarderia amb el
col·legi, si hi ha alguna manera de que el horaris fossin els mateixos.
Hi ha famílies que tenen nens a l’escola i a la guarderia, uns entre a les 8 – 8,30
i els altres a les 9. Es va dir que es faria una reunió, no se si s’ha fet, demanaria
que es parli, que estem a temps. Per veure com es fa tot. Enguany és un any
complicat, hi ha pares van anar a treballar a Tarragona, i s’han d’esperar per a
que entri a la guarderia. A veure si això es pot solucionar”.
Intervé la Sra. Montserrat Mestre explicant: “es difícil enguany, perquè hi ha les
entrades esglaonades, i és un tema més complex. Per això hi ha el servei
d’acollida”.
El Sr. López: “si hi ha el servei d’acollida però és de pagament, els pares han
de rascar la butxaca, la guarderia té el preu que té, no és cara, però tampoc és
barata, si a més han de pagar el servei d’acollida.”
La Sra. Montserrat Mestre diu que: “s’està intentant fer”.
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El Sr. López: “entenem que enguany és un any complicat. Hi ha mitja hora de
diferència”.
Intervé el Sr. Rodríguez i diu: “això no és pel tema sanitari, es pot quadrar de
diferent manera.”
Finalment, el Sr. López diu: “ho deixo en mans regidora d’ensenyament, que
estic convençut que farà lo possible que això es pugui solucionar”
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Tot seguit el mateix Sr. López planteja el següent: “m’heu donat lo que hem
pagat de les certificacions de l’institut escola de música, amb el que s’ha donat
compte avui arribarien al milió d’euros, passaria una mica.
Ho torno a preguntar, la Generalitat ha pagat algo del conveni que s’havia
signat, de lo dels 750.000 euros?”
El Sr. alcalde diu que h ha un pagament de “13.000 € o algo així”.
El Sr. López diu: “13.000 euros d’un milió?”
El Sr. alcalde matisa: “queda la resta dels 750.000 promesos. L’administració
sempre paga. Hi estem damunt. Crec que ens pagaran i més aviat del que ens
pensem”.
Prossegueix el Sr. López: “en l’anterior ple, va demanar el perquè no
s’urbanitzaven uns carrers de la urb. Mas de Blanc.
Aquests dies ha sortit al Diari de Tarragona, una notícia de l’Ajuntament de
Bisbal Penedès, una urbanització que no està recepcionada, els carrers són de
terra, l’Ajuntament els arranja perquè estava molt malament, si un ho pot fer
nosaltres també ho podem fer.
M’agradaria. Això és un prec. Per l’equip de govern o per secretaria es pugues
mirar millor aquest tema, a vegades hi ha lleis que es pot variar cap un costat o
altre, sense incomplir-la”.
El Sr. alcalde diu que “es pot analitzar com ha anat el cas concret”.
El Sr. Lopez diu que “abans es feien aquests arreglos”.

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

80b6a01c14df4b6cb2a96809dfa2c8e3001

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

30

Després de paraules de difícil transcripció reprèn la formulació de qüestions el
Sr. López: “en l’informe d’alcaldia, s’ha parlat d’una subvenció de la Diputació,
si s’havia demanat aquesta subvenció a la Diputació, i tu vas contestar que sí.
Avui s’ha fet esment a aquesta subvenció, sobre el programa de formació
ocupacional al camp de Tarragona, i que ens correspon 20.160 euros, això
acabava aquests dimarts a la nit, per a presentar la documentació. A dia d’avui,
han sortit els municipis que han sol·licitat aquesta subvenció, en el llistat de
Diputació i l’Ajuntament del Catllar no surt.
Abans del següent ple, si ens podeu enviar la documentació amb el Registre de
Sortida.
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I quan és un quart i mig de deu 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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Demanem se’ns faciliti aquesta documentació. A tots els grups”.
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