ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 12 DE NOVEMBRE
DE 2020.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia dotze de
novembre 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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01/02/2021 Alcalde

ALCALDE:
Joan Morlà i Mensa
REGIDORS/ES:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Nuñez
Montserrat Mestre Anguera
Antonio López López
M Montserrat Inglés Novell
Josep Plana Monné
Alícia Inglés Villena
Jordi Eliseu Porta González
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
Donat que es disposa de la gravació sonora de la sessió del ple es procedeix a
transcriure les intervencions dels membres de la corporació:
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a tractar els punts inclosos a l’orde del
dia.
A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 17 DE SETEMBRE
DE 2020 I A LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 30 DE
SETEMBRE DE 2020 I EXTRAORDINÀRIA DE 27 D’OCTUBRE DE 2020.
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Es dóna compte de l’esborrany de les actes del ple corresponents a la sessió
ordinària de data 17 de setembre de 2020 i a les sessions extraordinària i urgent
de data 30 de setembre de 2020 i extraordinària de 27 d’octubre de 2020, les
quals havien estat trameses juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia
d’aquesta sessió.
Intervé el regidor Sr. Jordi Eliseu Porta: “jo si que he vist. M’ha semblat veure a
l’acta de l’extraordinària del 27 em sembla que el conveni de tràfic posa que es
va aprovar per majoria absoluta, me sembla que està malament”.
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El Sr. alcalde: “l’extraordinària de 27 d’octubre es va aprovar per majoria
absoluta”.
Sr. Jordi Eliseu Porta: “Absoluta no. Em sembla que en la votació, el Dani Polo
va posar que no, no?”.
Sr. alcalde: “majoria absoluta són sis d’onze”.
Sr. Jordi Eliseu Porta: “d’acord”.
Intervé el regidor Sr. Daniel Rodríguez: “Una pregunta, és més tècnica, a veure
si, qui me la pot respondre, les 3 actes que hem estat revisant van
acompanyades, per lo menys la primera, com que és bastant llarga, posa que
van acompanyades que estan gravades i demés, entenc que la gravació que
ara estem fent últimament pot acompanyar les actes legalment o ho fiquem,
pregunto, jo ho entenc, n’hi ha una que és la de 37 pàgines, és molt “farragosa”,
hi ha moltes intervencions, s’ha acotat, jo potser li dono importància a un matís
que vaig voler fer, però al final és molt subjectiu tot, altra persona, o company
o companya li donarà importància a una altra, valen els vídeos que estem
transmetent adjuntant l’acta?
El Secretari respon: “els vídeos no tenen la validesa legal com a acta encara,
això serà quan tinguem el sistema de vídeo acta instal·lat i en funcionament, el
que s’utilitza és la transcripció de les vostres intervencions, llavors es transcriu
la vostra intervenció a l’acta, i així passa a tenir la validesa, és un suport a l’hora
de redactar l’acta, però no és, no té l’eficàcia que li pot donar la videoacta”.
Sr. Daniel Rodríguez: “ah clar, per entendre, me les he llegit les tres, la
transcripció sencera podria ser 60, 70 pàgines tranquil•lament?”.
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El Secretari: “Pujaria una mica més de volum, si”.
Sr. Daniel Rodríguez: “generaria .. perquè la intenció és fer les videoactes, no?
També val pel format aquest telemàtic entenc”.
El Secretari: “Si també”.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

31/01/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

01/02/2021 Alcalde

Sr. Daniel Rodríguez: “I no ens deixaríem coses, petites coses, que al final, una
intervenció, una contestació que per a mi té importància i per a un altre no, per
això preguntava”.
El Secretari: “S’ha procurat, sobretot amb els precs i preguntes que és allí on hi
va haver més intercanvi de paraules ser el màxim respectuós amb el text o amb
allò que ha quedat gravat, que ens hem deixat alguna cosa, potser, perquè es
bastant llarg, però s’ha intentat des d’aquí, secretaria, ser el màxim respectuós,
que ens podem haver deixat alguna cosa, gairebé segur”.
Sr. Daniel Rodríguez: “No, no clar.. jo potser vaig a buscar una cosa que per mi
era més “pam”, com la contestació aquella del “ni idea” i per un altre no té la
importància que té això, per això deia si ficàvem en marxa les videoactes, vale”.
Sr. alcalde: “Si però la videoacta, jo crec que estarà instal·lada, però la
videoacta serà efectiva a la sala de plens i com de moment els plenaris els hem
de fer de forma telemàtica, doncs no serà efectiva la videoacta fins que els fem
presencials
Sr. Daniel Rodríguez: “Llavors haurem de demanar una feina molt molt rigorosa
i una transcripció literal de lo que parlem perquè es que qualsevol error, no fico
en dubte la bona intencionalitat i ni la bona feina feta perquè és molt “farregós”,
jo me les he llegit i és molta feina acumulada, qualsevol cosa pot donar
importància a un grup o altre, con lo qual pregunto si se pot instal·lar la
videoacta o has de fer la transcripció al dedillo que es diu, no”.
El Secretari: “La videoacta ja està adjudicada, ja està demanada a l’adjudicatari,
per tant és qüestió de temps, el termini que treballaven era per la primera
ordinària de gener ja en funcionament, i també s’ha parlat amb ells i disposen
d’aquest pack de videoacta amb sessions telemàtiques, per tant la podem
instal·lar i en ple rendiment tan bon punt ells ens subministrin tot el material que
és necessari, això depèn de l’adjudicatari, val?”
Sr. Daniel Rodríguez: “Perfecte”.
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Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
4

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Francesc Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Montserrat Mestre
Anguera (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M Montserrat
Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia Inglés Villena
(PSC-CP) i Jordi Eliseu Porta González (Cs).
Abstencions: Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR).
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa l’acta s’aprova per majoria absoluta.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES CONDICIONS DEL
FRACCIONAMENT O AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS AMB
L’AJUNTAMENT.
Es dona compte de la següent proposta:
Antecedents:
L’ajuntament té delegada les facultats en gestió tributària a l’organisme
autònom de la Diputació de Tarragona, BASE Gestió d’ingressos locals, la
recaptació en període voluntari i en període executiu dels següents impostos
i/o taxes: l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, la taxa de recollida
d’escombraries, l’impost sobre béns immobles (urbana i rústica) i l’impost sobre
activitats econòmiques. Així mateix també té la delegació de la recaptació en
període executiu dels següents ingressos de dret públic: l’impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, les contribucions especials, les quotes
d’urbanització i conservació, multes i sancions, execucions subsidiàries i altres
preus públics.
A conseqüència de la dificultat econòmica que pot causar per alguns ciutadans
i amb la voluntat de donar-los facilitats en el compliment de les seves
obligacions tributàries, com és en el pagament de l’impost sobre l’increment de
valor del sòl dels terrenys de naturalesa urbana i de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, l’ajuntament creu necessari establir uns
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Així doncs, es creu adequat establir un import mínim a l’hora de poder fraccionar
el deute en període voluntari a partir de 300 €, i en els següents terminis:
a)
b)
c)
d)

6 mesos: quan l’import no sigui superior a 1.000 €.
12 mesos: quan l’import estigui entre 1.000,01 i 3.000 €.
18 mesos: quan l’import estigui entre 3.000,01 i 6.000 €.
24 mesos: quan l’import sigui superior a 6.000 €.

En cap cas la quota resultant podrà ser inferior a 50 € mensuals.
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D’acord amb l’art. 26 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària,
s’exigiran els interessos de demora a l’interessat com a conseqüència de la
realització d’un pagament realitzat fora del període voluntari del deute resultant
de la liquidació practicada per l’ajuntament.
En tots els casos l’interessat haurà de fer la sol·licitud, presentar una còpia del
DNI i un justificant que acrediti la titularitat del compte bancari on es domiciliïn
les quotes.
Normativa aplicable:
- El Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
- La Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- El Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
General de Recaptació.
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
- L’Acord de delegació de competències de gestió i recaptació dels
ingressos de l’ajuntament a favor de l’organisme autònom de la Diputació
de Tarragona, BASE Gestió d’ingressos locals.
Fonaments de dret:
Els deutes tributaris i altres de dret públic en període voluntari o executiu
excepte els efectes timbrats i deutes de retencions o ingressos a compte, que
el seu titular sigui la Hisenda pública, es podran ajornar o fraccionar prèvia
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sol·licitud de l'obligat tributari quan la seva situació econòmic financera li
impedeixi de forma transitòria efectuar els pagaments en els terminis establerts.
6

Els deutes ajornats o fraccionats s’hauran de garantir preferentment mitjançant
aval solidari d'entitat de crèdit o una altra garantia que es consideri suficient per
l'òrgan corresponent, i cobrirà l'import del principal i els interessos de demora.
Quan es justifiqui que no és possible obtenir aquest aval o certificat o que la
seva aportació compromet greument la viabilitat de l'activitat econòmica,
l'Administració podrà admetre garanties que consisteixin en hipoteca, fiança
personal i solidària o una altra que s'estimi suficient, en la forma que es
determini reglamentàriament.

JOAN MORLÀ I MENSA

La Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i l’article
12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, possibiliten que
les entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que
justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions
que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local o,
mentre no s’escometi la seva redacció i aprovació, regular parcialment alguns
aspectes de la gestió tributària.
L’ordenació dels tributs i l’aprovació de les ordenances fiscals és competència
del Ple, tal i com disposen els articles 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i 52.2 d
i f 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 i es requereix el quòrum de la
majoria simple, d’acord amb l’article 47 de la LRBRL, abans citada.
De conformitat amb l’article 19 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, contra
les ordenances fiscals únicament podrà interposar-se recurs contenciósadministratiu davant la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província i en la forma i terminis que determina la Llei 29/1998 de 13 de juliol
de 1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

31/01/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

01/02/2021 Alcalde

La única manera de no constituir un aval o garantia per a l'ajornament la preveu
l'art. 82.2. de la Llei General Tributària 58/2003 de 17 de desembre.
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Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum majoria simple dels membres
de la Corporació, acordi:
7

Primer.

Aprovar inicialment les condicions per tal de poder fraccionar i/o
ajornar el pagament de l’impost sobre l’increment de valor del sòl dels
terrenys de naturalesa urbana i l’impost sobre construccions i
instal·lacions d’obres d’acord amb els barems següents:
· Import mínim a fraccionar a partir de 300 €, i en els següents terminis:
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a) 6 mesos: quan l’import no sigui superior a 1.000 €.
b) 12 mesos: quan l’import estigui entre 1.000,01 i 3.000 €.
c) 18 mesos: quan l’import estigui entre 3.000,01 i 6.000 €.
d) 24 mesos: quan l’import sigui superior a 6.000 €.
· La quota resultant no podrà ser inferior a 50 € mensuals.
Segon.

Aquest acord inicial s’ha d’exposar al públic al tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies hàbils a comptar
des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí
Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.

Tercer.

En el supòsit que no es presentin al·legacions, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord inicial. L’acord inicial elevat a definitiu,
es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entrarà
en vigor.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de
recurs.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Francesc Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Montserrat Mestre
Anguera (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M Montserrat
Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia Inglés Villena
(PSC-CP), Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR) i Jordi Eliseu Porta
González (Cs).
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Vots en contra: cap.
8

Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DEL
MUNICIPI DEL CATLLAR PEL PERÍODE 2020-2024.
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Es dona compte de la següent proposta:
Antecedents:
L’ajuntament té establert amb el Consell Comarcal el conveni de col·laboració
per al desenvolupament dels plans locals de joventut, amb l’objectiu de fixar les
línies de col·laboració i cooperació mútua per tal de dinamitzar les polítiques de
joventut del municipi, establertes en el marc del Pla nacional de joventut de
Catalunya i la prestació de determinats serveis específics, tals com la creació
de la figura de la tècnica de joventut mancomunada.
Fets:
La tècnica mancomunada de joventut del Consell Comarcal, en col·laboració
amb la regidoria de joventut, han redactat el Pla Local de Joventut per al període
2020-2024, amb la finalitat de desenvolupar polítiques que tinguin en compte
totes les etapes, necessitats, interessos i dificultats que engloba el concepte de
joventut en l’actualitat, involucrant als joves i entitats juvenils per tal d’afavorir
la integració i la implicació d’aquests en les polítiques que els afecten i en la
cohesió juvenil local. És, doncs, l’element definitori de la política integral de
joventut del municipi integrat dins el Pla Nacional de Joventut.
Es tracta d'una eina de treball indispensable per a la gestió de polítiques
integrals de joventut des de la proximitat.
L’article 7.2 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, atorga
als ajuntaments, de forma concurrent amb l’Administració de la Generalitat,
competència per actuar en matèria de joventut, Així mateix, l’article 13 de la
norma citada contempla com a actuacions complementàries dels municipis en
matèria de joventut, entre d’altres, l’elaboració de plans locals en matèria de
polítiques de joventut, la detecció i estudi de les necessitats en matèria de
joventut dins llur àmbit territorial i les accions per afavorir la participació juvenil
en la vida política, social, econòmica, educativa i cultural.
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Examinat el contingut del Pla Local de Joventut per al període 2020-2024 que
consta a l’expedient i es dona per reproduït.
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Normativa aplicable:
- Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós
de l’organització comarcal de Catalunya.
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
- 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.
- Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut.
- Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020, del departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels
membres de la Corporació, acordi:
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut del municipi per als anys 2020-2024.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès i a
la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en legal forma.
Tercer.- Publicar el Pla Local de Joventut al Portal de Transparència d’acord
amb l’article 12 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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Quart.-

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan
que ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia
següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva
data de publicació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del
Contenciós Administratiu de Tarragona, dins el termini de dos mesos,
a comptar des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte,
des de la seva data de publicació.
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Contra la manca de resolució del recurs de reposició, podeu
interposar recurs contenciós administratiu, davant els jutjats del
Contenciós Administratiu de Tarragona, dins el de sis mesos,
comptats a partir del dia següent al què es produís la desestimació
presumpta del recurs.
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu
procedent.”
Seguidament intervé el Sr. Daniel Rodríguez: “El conveni aquest amb el consell
comarcal, cada quan se renova?”
Sr. alcalde: “Del 20 al 24, el 24 es tornarà a renovar.”

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

31/01/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

01/02/2021 Alcalde

Sr. Daniel Rodríguez: “S’ha renovat enguany?”
Sr. alcalde: “Si”.
Sr. Daniel Rodríguez: “Però ja ha estat renovat el conveni?”
Sr. alcalde: “L’hem acabat d’aprovar avui”
Sr. Daniel Rodríguez: “No, però en el pla de joventut no fica res del conveni”.
Sr. alcalde: “El consell comarcal ha fet el pla de joventut i ara el passem a
aprovació”.
Sr. Daniel Rodríguez: “Si, però una cosa és el pla de joventut que fa el Consell
Comarcal, però el conveni com a tal ni el tenim, per això pregunto, si una cosa
és el pla de joventut, entenc, que el fa la tècnica mancomunada, en aquest cas,
però el conveni, el tenim? I quan dura?”
Sr. alcalde: “Bueno va lligat, són les dos coses, el conveni és el pla de joventut,
com que és una cosa que és automàtica de cada any”
Sr. Daniel Rodríguez: “Però un conveni no és un pla de joventut, el pla de
joventut el pot executar qualsevol empresa o persona, i el conveni el Consell
Comarcal és una altra cosa, entenc”.
Sr. alcalde: “A “veiam” l’ajuntament ha establert amb el Consell Comarcal el
conveni de col·laboració per al desenvolupament, aquest és un conveni que ja
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es va signar ja fa temps, llavors el conveni ja es deu haver passat, el tenim a
un lloc o altres aquest conveni
11

Ara el que fem és aprovar els plans, el que fan es aprovar cada quatre anys.
Conveni és un conveni que es va signar, es que jo no ho recordo perquè es
anterior a tot això no em ve la memòria.”

01/02/2021 Alcalde

Sr. Carles Guillén: “Si em permets, quan es va firmar aquest conveni amb el
Consell Comarcal una de les activitats que tenia que fer el Consell Comarcal
era fer el pla de joventut, amb el qual s’aconseguia una subvenció, i amb la
subvenció es pagava la tècnica de joventut del Consell Comarcal que tenim tots
els dilluns, no és res mes, el conveni és un pacte de col·laboració amb el
Consell Comarcal i una de les feines que té amb aquest conveni es crear aquest
pla cada quatre anys.”
Sr. alcalde: “Cada quatre anys. Tu recordes. Recordes més o menys quan es
va signar?”
Sr. Carles Guillén: “Fa molts anys”.
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Sr. alcalde: “Devia ser-hi l’Antonio que ha estat Conseller Comarcal també”
Sr. Carles Guillén: “Fa molt de temps.”
Sr. alcalde: “S’hauria de demanar”
Sr. Antonio López: “No me recordo”
Sr. alcalde: “S’hauria de demanar, el demaneu per escrit i us enviaran el
conveni, cap problema”
Sr. Daniel Rodríguez: “Però hem de saber la durabilitat no, perquè si aquest pla
està lligat a aquest conveni hem de saber que estem en conveni amb ells”
Sr. alcalde: “No se signarà, a “veiam” el Consell Comarcal es pot equivocar,
com tothom, però no farà un pla de joventut quadriennal i que estigui fora del
conveni, en fi, no sé
Sr. Daniel Rodríguez: “No, no, precisament ho dic per això ho dic”

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

4e4b2840c02e475ab79b8f327bd09c75001

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

Sr. alcalde: “Demaneu-ho per escrit.”
Sr. Daniel Rodríguez: “Si això suposa una renovació automàtica potser ho
hauríem de saber abans de votar, a més és un pla super-estandaritzat, és molta
paperassa i poques coses a fer, bé si, però es que, si l’heu llegit, és molt idíl·lic
però no ha tingut en compte el Catllar, si això significa”
Sr. Carles Guillén: “Es que...”
Sr. Daniel Rodríguez:. “Deixa’m acabar de parlar Carles”
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Sr. Carles Guillén: “Es que jo crec que ens hem de centrar una mica una cosa
és el pla de joventut”
Sr. Daniel Rodríguez: “No, no, escolta’m, deixa’m acabar de parlar i llavors
intervens tu, si us plau, val, he preguntat lo de conveni, perquè si aquest pla
automàticament suposa renovar un conveni amb el consell comarcal, si ens
estem mirant ho hauríem de saber, per això pregunto”
Sr. alcalde: “No, no, aprovar el pla no vol dir que renovem el conveni, el conveni
es va signar en el seu moment i deu tenir una durada que va, no sé jo quina
durada té, hauríem de revisar-lo, lògicament no es poden tenir al cap tots els
documents que es tenen a l’administració pública llavors jo al que em refereixo
és que dubto molt que el Consell Comarcal faci un pla quadriennal i estigui fora
del conveni, que el conveni estigui caducat”
Sr. Daniel Rodríguez: “Pues, llavors...”
Sr. alcalde: “Quan un conveni ha de caducar amb molt de temps ja se’ns avisa
i llavors renovem el conveni i el passem en sessió plenària, com tots els
convenis que se signen”
Sr. Daniel Rodríguez: “Pues amb més raó, si estem donant per fet que durant
els quatre anys que es aquest pla, quadriennal, tenim el conveni amb el Consell
Comarcal, potser seria el moment de fer un plantejament de quin conveni tenim
amb el Consell Comarcal perquè això és un pla de joventut estandarditzat,
mancomunat, que és lo mateix per al Catllar que per a qui sigui i això ho hem
de sapiguer a l’hora de votar-ho”
Sr. alcalde: “D’acord, feu una cosa, demaneu-lo per escrit i se us enviarà”
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Sr. Carles Guillén: “Torno a explicar-ho per tercera vegada. El conveni amb el
consell comarcal és una tècnica de joventut que la tenim a l’ajuntament que ens
ajuda pel tema de joventut, a partir d’aquí, amb aquest conveni entra a fer un
pla de joventut que amb la subvenció pagues aquesta tècnica, d’acord? Jo ja
no sé com explicar-ho més”
Sr. Daniel Rodríguez: “Si ja ho sabem. Pots explicar-ho tres-mil vegades però
si no m’escoltes lo que jo pregunto”
Sr. Carles Guillén: “Segona, llavors es que no ho vols entendre”

JOAN MORLÀ I MENSA

Sr. Carles Guillén: “I segona, clar que no entens res, i això no vol dir que el pla
de joventut, tu no puguis fer un pla de joventut per a l’ajuntament, que per això
tenim una tècnica assignada a l’ajuntament a mitja jornada, i aquí és on s’està
fent el pla de joventut, que no te res a veure amb el conveni que tens signat
amb el Consell Comarcal”
Sr. Daniel Rodríguez: “Però llavors, a veure, escolta Carles, jo no entenc res o
tu en saps molt, m’estàs dient que el pla de joventut que estem aprovant avui
és el que ha fet la tècnica mancomunada del consell comarcal i per altra banda
m’estàs dient que aquest pla”
Sr. Carles Guillén: “Es que perdona, però es que ja m’estàs posant nerviós”
Sr. alcalde: “Procurem no posar-nos nerviosos”
Sr. Carles Guillén: “T’estic dient que el pla de joventut que s’ha fet conjuntament
amb el conveni del Consell Comarcal és per aconseguir una subvenció per a
pagar aquesta tècnica, punto. No li donis més tombs, és molt fàcil d’entendre,
a partir d’aquí tu podràs fer un altre pla de joventut de l’ajuntament conjuntament
amb la tècnica que tens, que és lo que no entenem, és molt fàcil”
Sr. alcalde: “Jo penso que el problema que manifesta es que voldria tenir el
conveni davant, bé doncs, no és el cas, jo el que li suggereixo es que demaneu
aquest conveni per escrit se us arribarà, però avui no és el cas, avui és el cas
d’aprovar aquest pla ens estem desviant una mica del tema, jo passaria a la
votació, si us plau”
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Sr. Daniel Rodríguez: “Clar que ho entenc”
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Sr. Daniel Rodríguez: “Però el pla és del Consell Comarcal, llavors en farem un
altre amb la tècnica que hem contractat, aquest només és per aconseguir una
subvenció segons tu?!
Sr. Carles Guillén: “Bravo, bravo”
Sr. alcalde: “Ens n’anem, ens n’anem del tema que toca que tocava parlar, que
avui és l’aprovació d’aquest pla”

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

01/02/2021 Alcalde

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Francesc Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Montserrat
Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M
Montserrat Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia
Inglés Villena (PSC-CP) i Jordi Eliseu Porta González (Cs).
Vots en contra: Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR).
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ D’UNA ESCOLA DE
MÚSICA LOCAL MITJANÇANT CONVENI AMB EL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
Antecedents:
Des de fa gairebé 30 anys, l’ajuntament del Catllar imparteix classes de música
com una extraescolar, tant per a infants com per a joves i adults. Des de la seva
creació ha estat constant el creixement progressiu en el nombre d’alumnes, així
com en l’ampliació dels ensenyaments impartits, amb la finalitat de fer créixer
la cultura musical al nostre municipi.
Amb la garantia de la seva trajectòria i arrelament al poble, els ensenyaments
musicals aposten de manera decidida per un ensenyament rigorós i de qualitat,
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compatible amb una oferta variada, dinàmica i flexible, sensible a les inquietuds
dels alumnes.
15
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En els seus inicis els dos únics instruments que s’impartien eren piano i flauta
travessera, així com classes de llenguatge musical; però poc a poc, s’han anat
ampliat el ventall d’instruments i avui s’ofereixen classes de: guitarra clàssica i
guitarra elèctrica, violí, percussió/bateria, clarinet i saxo. A més a més, es fan
classes de cant coral i conjunts instrumentals.
Fets:
L’ajuntament sempre ha tingut interès en que els ensenyaments musicals es
poguessin reglar, de manera que no fossin només classes de música a nivell
extraescolar. Tant és així, que ha apostat per invertir en la construcció d’un nou
edifici compartit amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
per tal de poder impartir-se els ensenyaments musicals en una de les plantes
del nou edifici que s’està acabant de construir al costat mateix de l’edifici seu
de l’Institut Escola l’Agulla. D’aquesta manera, els ensenyaments educatius
quedaran concentrats a l’entrada del municipi venint de Tarragona, i es podran
compartir espais i recursos.
En el nou edifici hi ha previst que a la planta baixa s’hi ubiquin les aules de
música: unes quatre aules, així com un petit auditori, a part d’altres
dependències d’ús compartit.
La intenció no és altra que créixer i oferir un millor servei als usuaris; centrar-se
en oferir un ensenyament musical de qualitat, dirigit a infants, joves i adults; així
com procurar, en la mesura del possible, l’enriquiment musical i cultural de la
població i del seu alumnat en particular.
D’acord amb el Decret 179/1993, de 17 de juliol, pel qual es regulen les escoles
de dansa i música, els ensenyaments impartits per les escoles de música
contindran obligatòriament, entre d’altres programes possibles, un de general
que inclogui, com a mínim: llenguatge musical, instrument, pràctica vocal i
instrumental de grup. Actualment, ja s’estan impartint els mínims obligatoris que
regula el Decret esmentat.
El Departament d’Educació ha tramès el document de creació d’una escola de
música/dansa de titularitat de l’administració local per a la sol·licitud d’aprovació
del projecte de centre on hi consta relacionada la documentació necessària a
aquest efecte, que l’ajuntament ha recopilat i està en disposició de lliurar, tal i
com consta a l’expedient. Tant la referida a l’espai com a l’activitat educativa,
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i que s’implementarà, en un futur, amb la signatura d’un conveni amb el
Departament.
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Normativa aplicable:
- Decret 179/1993, de 17 de juliol, pel qual es regulen les escoles de dansa
i música.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
- 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.
- Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum majoria simple d’acord amb allò
que preveu l’article 114 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, acordi:
Primer.

Aprovar la creació d’una Escola de Música local mitjançant conveni a
establir amb el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord en legal forma al Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya així com de la resta de
documentació referida al document de creació d’una escola de
música/dansa de titularitat de l’administració local.

Tercer.

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

Quart.

Fer constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posi fi a la
via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos des del dia següent al de la seva
notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”

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

4e4b2840c02e475ab79b8f327bd09c75001

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

16

Acte seguit intervé el Sr. Daniel Rodríguez: “Això es lo .. la junta de portaveus
ja vam quedar que després per sol·licitar altres documents passa pel ple altre
cop”
Sr. alcalde: “Si”
Sr. Daniel Rodríguez: “I anirà acompanyat de un projecte econòmic que va
comentar Antonio en junta de portaveus i demès”
Sr. alcalde: “Ja?”
Sr. Jordi Eliseu Porta: “Si”

JOAN MORLÀ I MENSA
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Francesc Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Montserrat
Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M
Montserrat Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia
Inglés Villena (PSC-CP), Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR) i
Jordi Eliseu Porta González (Cs).
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
5. MOCIÓ QUE PROMOUEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’UNICAT-ERC-AM,
JUNTS, EL CATLLAR-ECG PER A RECLAMAR UN PAPER ACTIU DELS
MUNICIPIS EN L’ASSIGNACIÓ I GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS DE
RECUPERACIÓ NEXT GENERATION EU.
Es dona compte de la següent proposta:
La Unió Europea ha previst donar resposta a l’actual crisi econòmica i social
que vivim, arran de la pandèmia de la COVID19, amb el paquet pressupostari
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més gran mai finançat fins al moment. Aquesta és una notícia que celebrem
perquè s’allunya de respostes del passat i aborda una solució global, solidària
i compartida per part de tots els estats membres de la UE.
El nou pressupost que s’està gestant en les institucions europees vol impulsar
un Pla de Recuperació conformat per dos grans paquets econòmics. Per una
banda, el Marc Financer Plurianual 2021-2027 de 1.074 milions d’euros,
finançat amb recursos propis. Per una altra, el Next Generation EU de 750.000
milions d’euros, que es finançarà a través dels mercats internacionals i que
suposa una novetat important.
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El passat dia 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va acordar la creació
d’aquest paquet econòmic anomenat Next Generation EU, com un instrument
excepcional de recuperació, per fer front a les conseqüències econòmiques i
socials de la pandèmia.
Aquest acord autoritza a la Comissió Europea a endeutar-se fins a 750.000
milions d’euros en nom de la UE per donar una resposta europea coordinada
dels estats membres enfront de la pandèmia.
El Next Generation EU preveu un Mecanisme de Recuperació i Resiliència de
672.500 milions d’euros, compost per 360.000 milions d’euros en préstecs -que
hauran de ser reemborsats en 30 anys-, i 312.500 milions d’euros en
subvencions no reemborsables. D’aquests darrers a Espanya en corresponen
72.000 milions d’euros.
El passat dia 7 d’octubre, el Govern estatal va presentar el Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència que guiarà l’execució d’aquests 72.000 milions
d’euros dels fons europeus fins al 2023. Aquest Pla s’inspira en l’Agenda del
Canvi, l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i
s’estructura al voltant de quatre grans àmbits de transformació: la transició
ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i
territorial.
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estableix 10 polítiques de
reforma estructural per un creixement sostenible i inclusiu, on el món local hi té
molt a dir.
La mobilització d’aquest gran volum de recursos econòmics suposa una
oportunitat única de transformació del nostre país, de la qual els Ajuntaments
no en volem ni podem ser aliens.
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Com el mateix Pla contempla, l’envergadura d’aquest repte requereix el concurs
de la societat articulat a través del Govern, institucions europees, Parlament,
Comunitats Autònomes, corporacions locals i agents socials.
Des de l’inici de la pandèmia, els Ajuntaments hem hagut de fer un sobreesforç
econòmic per acompanyar les respostes que altres administracions aprovaven
per fer front a la crisi sanitària i les conseqüències de les mateixes en els nostres
municipis. En cap cas aquest esforç s’ha vist acompanyat de majors recursos
econòmics, alhora que els ingressos s’han vist greument perjudicats.

JOAN MORLÀ I MENSA

Sense l’enorme tasca que hem realitzat els ens locals en aquesta pandèmia i
que continuem desenvolupant, la repercussió d’aquesta s’hauria vist encara
més agreujada. Per aquest motiu també estem convençuts que no serà possible
una recuperació de l’actual crisi sanitària, econòmica i social amb cohesió, si
no disposem d’uns ajuntaments forts, amb més autonomia i més capacitat
financera.
Una part important de la demanda del municipalisme ha tingut resposta fa
poques setmanes gràcies al canvi de recomanacions realitzades per la
Comissió Europea i conseqüentment pel Ministeri d’Hisenda, que va anunciar
la suspensió de l’aplicació de les regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021.
Aquesta mesura possibilita l’ús dels romanents i superàvits dels ajuntaments,
sense limitació del destí.
Però, davant de l’evolució de la pandèmia i les mesures que cal prendre per
aturar-la que repercuteixen de forma directa en la davallada de molts dels
sectors econòmics i en l’empobriment dels nostres pobles i ciutats, els ens
locals necessitem més recursos addicionals per a fer inversions de futur.
Per altra banda, la Generalitat de Catalunya també ha de preparar l’escenari
per portar a terme una execució eficaç d’aquests recursos. Serà necessari
reforçar la coordinació amb el Govern d’Espanya, per poder canalitzar els
recursos de la forma més adequada i eficient possible perquè es puguin
executar completament, i amb el món local, per establir una valoració conjunta
dels projectes que impacten directament en els nostres pobles i ciutats.

JORDI CABRE MARTORELL
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Els ens locals som l’administració més pròxima a la ciutadania, la que millor
coneix les necessitats i especificitats del nostre territori, la més eficient en la
gestió dels recursos públics i la que genera més cohesió social.
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És per això que, davant de la mobilització més gran de recursos portada a terme
per la UE, sol·licitem al Ple Municipal de l’Ajuntament del Catllar l’adopció dels
següents acords:
Sol·licitar al Govern d’Espanya un espai permanent de representació del
municipalisme en la Conferència Sectorial de Fons Europeus que es reactivarà
amb les Comunitats i Ciutats Autònomes.
Sol·licitar al Govern d’Espanya una assignació directa dels Fons Europeus
assignats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que no passi per
la tutela de les Comunitats Autònomes.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

01/02/2021 Alcalde

Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer seves les demandes del
món local i acompanyar la defensa d’assignacions directes dels Fons Europeus
per als municipis.
En relació a la part dels Fons Europeus de Recuperació Next Generation EU
que gestionaran directament les Comunitats Autònomes, reclamar al Govern de
la Generalitat de Catalunya la constitució d’una taula de coordinació amb el món
local per conèixer i valorar els projectes d’inversió per a Catalunya, abans que
aquests siguin presentats, i per fer-ne el seguiment de l’execució, un cop siguin
aprovats.
Traslladar aquest acord a la Federación Española de Municipios y Provincias,
als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, als grups polítics del Congrés dels Diputats i al Govern d’Espanya.
El Catllar, a data de la signatura digital.”

31/01/2021 Secretari-Interventor

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Francesc Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Montserrat
Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M
Montserrat Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia
Inglés Villena (PSC-CP) i Jordi Eliseu Porta González (Cs).

JORDI CABRE MARTORELL
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Abstencions: Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR).

Vots en contra: cap.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
21

Tot seguit intervenen les següents persones en explicació del vot del seu grup
municipal:

JOAN MORLÀ I MENSA
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01/02/2021 Alcalde

Sr. Jordi Eliseu Porta: “Nosaltres d’acord amb el tema aquest de polítiques
públiques per a dinamitzar l’economia, però sempre amb cautela, poder
recordar que governs com el de Zapatero i lo malament que va deixar
l’economia hi ha hagut problemes. També hem de recordar que el govern actual
va intentar quedar-se amb els estalvis dels ajuntaments, tot i així, penso que
està molt bé que demanem tant al govern de la Generalitat com al govern de
l’Estat aquesta participació amb aquesta assignació dels fons europeus”
Sr. Daniel Rodríguez: “Jo l’abstenció, i valdrà una mica en el, menos en una,
igual que sabeu que la filosofia és no adherir-nos a cap que no sigui totalment
municipal, l’abstenció, la filosofia és que estan molt carregades de paperassa
tant unes com les altres, se podria votar que si, però les càrregues polítiques
cap a una banda o altra fan que perdin l’interès a l’hora de llegir-les, que són
mocions des d’algú d’un despatx que està generant documentació per justificar
el seu sou, són mocions que a nivell municipal al final careixen una mica de
realisme perquè tot es molt genèric, con lo qual anirà en la línia de les altres,
mentre no sigui una moció real, escrita per algun regidor o regidora, amb un
interès municipal propi, la filosofia serà sempre abstenir-nos”
6. MOCIÓ QUE PROMOUEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’UNICAT-ERC-AM,
JUNTS, EL CATLLAR-ECG PER DECLARAR EL CATLLAR, MUNICIPI
FEMINISTA.

La Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la Vida Local es
defineix textualment com “una carta perquè els governs locals i regionals es
comprometin a utilitzar les seves facultats i les dels seus associats a favor d’una
igualtat més gran” (Consell de Municipis i Regions d'Europa i el seu Comitè
d'Electes Locals i Regionals, 2005).
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, recull en la seva exposició de motius que:

JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
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• La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en
diversos textos internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la
Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona
(CEDAW), aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el
desembre de 1979 i ratificada per Espanya el 1983. En aquest mateix àmbit és
procedent evocar els avenços introduïts per conferències mundials
monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Pequín (Beijing) de 1995.
• La igualtat és, així mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de
l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre
dones i homes i l’eliminació de les desigualtats entre les unes i els altres són un
objectiu que s’ha d’integrar en totes les polítiques i accions de la Unió i dels
seus membres.
• L’article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no
discriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra
l’obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de
l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives.
L’Estatut de Catalunya recull al Títol I, article 19.1. que “totes les dones tenen
dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal, i a viure
amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i de tota
mena de discriminació”.
La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, recull en
el seu preàmbul que “el dret fonamental de la igualtat de dones i homes
constitueix un valor cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en
una societat democràtica moderna que vol eradicar el sistema patriarcal
androcèntric i sexista”.
L’article 18.1 de la mateixa llei remarca que “les polítiques i les actuacions dels
poders públics han de fer visibles i reconèixer els grups i entitats de defensa
dels drets de les dones, donar-los suport i impulsar-ne la participació en el
disseny, l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació de les polítiques
públiques”.
Els feminismes es conceben com a factor de justícia social i per a l’erradicació
de tota mena de discriminació, també com a ingredient necessari per a la
democratització real de la societat i per al benestar de tota la població: homes,
dones, infants, jovent i gent gran.
Quan el feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de
l’emancipació i les fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han
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precedit, ens trobem amb l’auge de l’extrema dreta i les retallades que
amenacen els drets de les dones i impedeixen plantejar-ne nous escenaris.
23
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Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important
que mai que fem palès el nostre compromís amb el feminisme, -com a motor
de canvi que ens ha de permetre el ple exercici dels drets de les dones en tots
els àmbits de la vida,- i que destinem energies i recursos per incorporar la
perspectiva feminista en totes les nostres accions per tal de derrocar les
desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les seves arrels.
Hi ha molts motius que evidencien la situació de discriminació que pateixen les
dones:
- El desequilibri en igualtat d’oportunitats laborals i professionals, entre homes
i dones.
- L’empobriment de gènere i discriminació econòmica que pateixen les dones, i
que arriba fins a situacions de pobresa extrema en el cas de moltes dones grans
amb pensions mínimes i insuficients.
- La bretxa salarial existent i les discriminacions directes o indirectes de gènere
a l’accés a la feina i/o als processos de selecció i promoció laboral. - El
desequilibri de gènere en el repartiment de les baixes per maternitat i paternitat
i/o la cura de persones grans i/o dependents.
- La manca de reconeixement econòmic i social de la feina de cures. Per l’urgent
i imprescindible redistribució de tasques amb els homes i l'arranjament de
papers de les dones, moltes migrants, a les quals s'externalitza aquest treball
en moltes ocasions.
- Els costos i accés a l’escola bressol de 0 a 3 anys.
- La violència masclista que es manifesta amb diverses formes i amb cada
vegada més cruesa.
Els governs locals poden utilitzar les seves competències per cooperar a favor
d’una igualtat més gran. El feminisme és una oportunitat perquè tots i totes,
homes i dones, comencem a viure d’una altra forma les nostres ciutats i la
convivència que s’hi produeix, i exercim la igualtat de manera efectiva en tots
els aspectes de la vida.
Essent conscients del deure de les administracions i dels/les representants
polítiques, en la seva funció d’agent impulsor de la consciència en matèria de
drets i contra les discriminacions masclistes, el ple acorda:
Primer.

Declarar El Catllar, municipi feminista.
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Sumar-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes
elaborat per les alcaldesses de la comarca del Baix Llobregat, el
Centre d’Estudis Comarcals i el Consell de les dones del Consell
Comarcal del Baix Llobregat, fet públic el 23 de març de 2018 en el
marc de la presentació del 5è Congrés de dones del Baix Llobregat. I
implementar progressivament les mesures que s’hi proposen,
dedicant-hi els recursos necessaris per fer efectives les polítiques
feministes i d’equitat.

Tercer.

Adherir-se a la Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes a la
Vida Local.

Quart.

Fer visible el compromís de suport municipal amb les demandes del
moviment feminista.

Cinquè. Treballar per la universalització i extensió dels serveis públics
relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i
atenció de la infància: des d’escoles bressols i hospitals, fins als
serveis de dependència i atenció a les persones.
Sisè.

Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als
contractes i licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació
amb aquelles empreses en les quals es detectin aquesta escletxa
salarial en qualsevol dels seus estaments, posant especial atenció a
les diferències salarials intersectorials en sectors especialment
feminitzats (neteja d’edificis municipals, servei d’atenció domiciliària i
ajuda a la llar, entre d’altres).

Setè.

Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de
les persones LGTBI i dones migrades i racialitzades i apostar
públicament per la seva contractació pública i privada, així com per la
seva visibilitat.

Vuitè.

Traslladar aquests acords a Ca la Dona, a la Direcció General
d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, a l’Institut Català de les
Dones (ICD), a PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de
Municipis de Catalunya, al Consell Comarcal, als sindicats i al conjunt
d’entitats socials del municipi.”

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Segon.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Francesc Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Montserrat Mestre
Anguera (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M Montserrat
Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia Inglés Villena
(PSC-CP), Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR) i Jordi Eliseu Porta
González (Cs).
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
Tot seguit intervenen les següents persones en explicació del vot del seu grup
municipal:
Sr. Jordi Eliseu Porta: “Vull dir una coseta. Nosaltres apoiem aquest feminisme
sempre que sigui coherent. En aquest cas .. per això apoiem aquesta moció”
Sr. Daniel Rodríguez: “Jo, aquesta era la moció que era l’excepció que si que
he dit que si, per una simple raó, estem plenament convençuts amb la causa i
ho havíem sol·licitat temps enrere, estem molt contents, però si que hauríem de
puntualitzar el fet que fer la moció i ser municipi feminista no hauria de quedar
aquí, hauríem de fer cosetes com el tema del mural que queda pendent, penso
que quan es pugui, la intencionalitat era fer-la i ficar en cada activitat que fem
des de l’administració, pues sumar-nos com a feminista i un dels exemples,
estem votant el mateix dia una moció per adherir-nos com a municipi feminista
i totes les mocions presentades no n’hi ha cap o quasi cap que faci servir un
llenguatge inclusiu, totes, totes no, quasi totes en un llenguatge en masculí”
7. MOCIÓ QUE PROMOUEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’UNICAT-ERC-AM,
JUNTS, EL CATLLAR-ECG DE SUPORT A L'EXREGIDOR DE SANT JOAN
DE VILATORRADA, SR. JORDI PESARRODONA I A TOTS ELS
REPRESALIATS.
Es dona compte de la següent proposta:
Les sentències judicials del referèndum de l’1 d’octubre del 2017 deixen un
degoteig de condemnes que abracen des d’activistes socials fins a
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representants polítics del Parlament i del Govern de la Generalitat. Es calcula
que hi ha fins a 2.850 persones implicades en les causes judicials obertes pel
procés, en una mena de causa general contra l'independentisme.
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Alguns dels centenars de ferits per la Policia i la Guàrdia Civil han passat de
víctimes a ser encausats: es van obrir fins a 800 processos contra alcaldes i
regidors. I encara ara, tres anys després, es produeixen noves detencions entre
persones sospitoses d’haver participat en els fets anteriors i posteriors al
referèndum. En alguns casos amb acusacions que s’han demostrat inventades
com les de terrorisme, tinença d’explosius o, fins i tot, d'altres tan delirants com
l'arribada de 10.000 soldats russos.
Els aparells de l’Estat malden per trobar una violència que mai no ha existit. Tot
el moviment organitzat per votar l’1 d’octubre va tenir lloc en un marc pacífic i
amb la participació de més de dos milions de ciutadans de Catalunya que van
votar i van protegir les urnes.
La repressió policial primer i les sentències condemnatòries després, amb
l’excepció d’algunes absolucions, evidencien l’esperit de revenja dels aparells
del Regne d'Espanya en contra d’un poble que al capdavall tan sols va
expressar democràticament que volia ser una república independent.
Des dels ajuntaments correspon, per proximitat en la responsabilitat política
local, defensar públicament els atacs que han sofert els representants
municipals arreu del país. Tot i que la majoria de les 800 denúncies contra
càrrecs municipals s’han acabat arxivant, encara queden obertes diferents
causes arreu del país.
Un dels casos més emblemàtics és el de l’exregidor de Sant Joan de Vilatorrada
i pallasso de professió Jordi Pesarrodona, que va protagonitzar una de les
imatges icòniques durant les manifestacions del 20 de setembre, posant-se un
nas de pallasso al costat d'un Guàrdia Civil a les portes del Departament de
Governació, en una acció de protesta pacífica. El dia del referèndum de l'1-O,
la Guàrdia Civil va presentar-se a l’escola Joncadella de Sant Joan de
Vilatorrada. A les portes de l'escola, en Jordi Pesarrodona va ser ferit per la
Guàrdia Civil i, posteriorment, va presentar una denúncia contra el cos militar.
Per altra banda, va ser acusat per la fiscalia d’un delicte de desobediència greu
per no haver complert les ordres dels agents de la Guàrdia Civil.
En Jordi Pesarrodona ha estat condemnat pel Jutjat Penal núm. 2 de Manresa
a 14 mesos d’inhabilitació i una multa de 2.100 euros més els costos processals
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(sentència núm. 132/2020 de 28/09/2020).
Davant d'aquesta situació, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Mostrar el suport al regidor Jordi Pesarrodona i, per extensió, als regidors i
alcaldes processats amb motiu de l’1 d’Octubre.
Demanar al govern espanyol l’aplicació de mesures legals que suposin
l’absolució de tots els condemnats i l'aprovació d'una llei d'amnistia.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Demanar al govern espanyol que impulsi els canvis legislatius necessaris per
despenalitzar les activitats polítiques que tenen lloc de manera pacífica i, encara
més, si responen a una resolució democràticament aprovada al Parlament.
Demanar al govern espanyol que accepti el referèndum d’autodeterminació que
li proposa la Generalitat.
Comunicar aquest acord al Sr. Jordi Pesarrodona, a l’Associació Catalana de
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació de Municipis
per la Independència, Òmnium Cultural, l’Assemblea Nacional Catalana, al
Parlament de Catalunya, al President de la Generalitat i al Presidente del
Gobierno de España.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Francesc Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM) i Montserrat
Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM).
Vots en contra: Antonio López López (PSC-CP), M Montserrat Inglés Novell
(PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia Inglés Villena (PSC-CP) i Jordi
Eliseu Porta González (Cs).
Abstencions: Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR).
Tot seguit intervenen les següents persones en explicació del vot del seu grup
municipal:
Sr. Jordi Eliseu Porta: “Nosaltes demanem al govern de l’estat que faci complir
les lleis i les sentències de tots aquells delinqüents que així són declarats per
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un tribunal o un jutge que no siguin més que cap ciutadà, per molt polític,
pallasso, i vull recordar que les activitats polítiques que són fetes d’una manera
pacífica i normalment estan despenalitzades, qualsevol regidor expressa les
seves idees i no passa res no hi ha cap problema, el problema ve quan se salten
les lleis i aquests polítics es pensen que estan per damunt dels ciutadans que
no pensen com ells, la resolució del parlament, vull recordar que no era
democràtica, perquè democràcia no solament és votar, sinó respectar i complir
les lleis i es mes la resolució està declarada insconstitucional, aquesta és la
nostra justificació al no”

JOAN MORLÀ I MENSA

El Secretari. Perdoneu, una qüestió, d’ordre, han votat cinc regidors regidores
a favor, cinc en contra, i hi ha una abstenció, per tant escau tornar sotmetre a
votació la proposta per si es repeteix el resultat, dirimiria el vot de qualitat de
l’alcalde, per tant s’ha de tornar a sotmetre a votació la proposta per saber si
s’aprova o no s’aprova.
Sr. alcalde: “Està bé, Creiem que canviarà algo, però bueno si és normatiu,
tornem-hi”
Acte seguit es sotmet novament a votació la proposta de l’alcaldia amb el
següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Francesc Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Montserrat
Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM) i Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL
CATLLAR).
Vots en contra: Antonio López López (PSC-CP), M Montserrat Inglés Novell
(PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia Inglés Villena (PSC-CP) i Jordi
Eliseu Porta González (Cs).
Abstencions: Cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta
El Sr. alcalde manifesta: “Bé ara s’ha produït un canvi doncs”

JORDI CABRE MARTORELL
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Sr. alcalde: “D’acord. Algún portaveu vol dir alguna cosa més?”
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Intervé el Sr. Daniel Rodríguez: “Té una senzilla explicació el meu canvi de vot,
tot i que no estic d’acord amb aquestes mocions que venen des de dalt, està
clar que no tirar endavant una moció d’aquest tipus, que sí que penso que hi ha
molts represaliats i represaliades, lo que no faré, es tirar enrere una moció per
alinear-me amb Ciutadans i PSC, lògicament, per això el canvi de decisió”.
Sr. alcalde: “Molt be, doncs no cal fer servir el vot de gràcia de l’alcalde”
El Sr. alcalde: “Ara passariem a tractar tres mocions del grup municipal del PSC
i a mi m’agradaria que el seu portaveu doncs, jo les vaig relacionant i tu vols
fer l’explicació o lo que creguis convenient”
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8. MOCIÓ QUE PROMOU EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER
RECLAMAR AJUDES AL GOVERN DE LA GENERALITAT A FONS PERDUT
PELS SECTORS DE LA RESTAURACIÓ I COMERÇ DEL MUNICIPI.
Es dona compte de la següent proposta:
Com sempre hem defensat, cal actuar de forma coordinada, coherent i
acceptant les decisions que en qualsevol moment prenguin les autoritats
sanitàries competents a fi i efecte de reduir el risc de propagació i d’emergència
sanitària provocat per la COVID-19.
Per tant des de qualsevol institució pública –com és aquest ajuntament- cal
acompanyar les decisions que els estaments públics competents creguin
oportuns. Tenim un objectiu compartit, siguem govern o siguem oposició que
és l’acabar amb aquesta pandèmia.
Aquestes mesures anunciades per part del Govern de la Generalitat de
tancament de locals de restauració durant com a mínim 15 dies, tindran una
clara afectació per a l’economia local, i en especial molt important al sector de
la restauració del nostre municipi.
Però també és la nostra obligació, sense entrar a qüestionar aquestes mesures
preses pel Govern de la Generalitat, que cal denunciar la manca de previsió,
graduació i planificació, i el que és més important quan i com es pensa
compensar el sector de manera directa i immediata: la quantitat anunciada fins
ara (40 milions d’euros) és del tot insuficient per a cobrir les despeses de
tancament d’un sector tant important per a l’economia local. És la nostra
obligació denunciar aquest fet on qüestionem la manca de gestió en aquest
sentit.
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Per contra, per ajudar a totes les administracions, el Govern de l’Estat durant
aquest 2020 ha transferit ja al Govern de la Generalitat 3.225 milions d’euros
en fons extraordinaris no reembonsables, a més d’aprovar relaxar els objectius
de dèficit suspenent les regles fiscals per les CCAA i EELL, i aquí des del
Parlament s’ha disposat al Govern de prioritzar i adaptar els recursos
pressupostaris per lluitar contra la pandèmia.
A més, el Govern de l’Estat ha actuat amb consens amb el sector afectat: el
passat juny es va presentar el document de directrius i recomanacions de
“Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2”
elaborat pel comitè de tècnics constituït per l’Institut per a la Qualitat Turística
Espanyola en col·laboració amb la Federació Nacional d’Empresaris d’Oci i
Espectacles d’Espanya, i consensuat con l’Associació Espanyola de Serveis de
Prevenció Laboral entre altres entitats del sector i amb els sindicats CCOO i
UGT; tot això coordinat per la Secretaria d’Estat de Turisme, les Comunitats
Autònomes i la FEMP.
A mitjans del mes d’agost el Govern de l’Estat, va anunciar una sèrie de
mesures destinades a frenar l'augment de contagis a Espanya. Moltes d'elles
centrades en l'hostaleria i l'oci nocturn, que es van demostrar com a origen de
diversos dels focus detectats després de l'estat d'alarma, per l’incompliment
reiterat de les directius i recomanacions establertes. En aquell moment, la
patronal de l’oci Nocturn ja va reclamar a les comunitats autònomes ajudes. I el
Govern de l’Estat ja va actuar, facilitant a aquest sector l’aplicació de l’eina de
l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).
Les circumstàncies actuals han fet que la Generalitat anunciés l’aplicació del
PROCICAT més sever que les mesures consensuades anteriorment
esmentades alhora que s’ha compromès a una partida d’ajudes al sector de la
restauració i el comerç però sense encara concretar-les.
Per això exigim que l'anunci fet pel govern de la Generalitat de Catalunya de
disposar d'una partida per ajudes al sector de la restauració i el comerç, sigui
real i efectiu, i a fons perdut, directament vinculades a poder pagar lloguer de
locals, sous del personal contractat per tal d'evitar tancaments de negocis i
empreses relacionades en aquests sectors.
I especialment volem donar total suport a treballadors i treballadores, i
empresaris d'aquest sector, que ja va quedar molt afectat el passat mes de març
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amb el tancament de l'activitat al llarg de més de dos mesos, i que ara, amb
aquestes noves mesures tornen a veure com han d'abaixar persianes.
31

Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament del Catllar
sol·licita al Plenari l’adopció dels següents acords:
Manifestar i instar que les ajudes fins ara anunciades pel Govern de
la Generalitat al sector de la restauració i el comerç, són del tot
insuficients per poder sobreviure i compensar el cost obligat del seu
tancament, i que aquestes siguin ajudes immediates a fons perdut i
directament vinculades a poder pagar lloguer de locals, sous del
personal contractat per tal d'evitar tancaments de negocis i empreses
relacionades amb aquests sectors.

Segon.

Exigir al Govern de la Generalitat que en cas de preveure la necessitat
d’aplicació de qualsevol nova mesura restrictiva a causa de
l’emergència sanitària que patim i que afecti als sectors de la
restauració, comerç i oci sigui abans del tot consensuada amb
representants, associacions i sindicats afectats per garantir una
correcta, efectiva, i proporcionada aplicació.

Tercer.

Fer una crida als restauradors del municipi perquè cedeixin els
aliments que es poden malbaratar al Banc d’Aliments i altres entitats
d'atenció social.

Quart.

Incentivar el consum d'àpats per emportar atorgant vals de
descompte municipals i quan es pugui re-obrir el sector, formular
campanyes de reactivació de la restauració local.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

31/01/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

01/02/2021 Alcalde

Primer.

Cinquè. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya,
al Parlament de Catalunya, a les Associacions empresarials i
Sindicals, i a les associacions municipalistes FMC i AMC.”
Intervé el Sr. Antonio López: “Bueno, crec que l’enunciado. De fet les tres
mocions el enunciado ya lo deja bien claro, en el caso aquest tots sabem lo
malament que ho està passant sobretot el sector de la restauració, avui a més
a més ens hem assabentat de que tornem 10 dies més una altra vegada a estar
tot tancat i bueno jo crec que això, la restauració que son petits empresaris,
autònoms i que tenen un, dos, tres, quatre treballadors, això no es pot aguantar.
Per tant, demanem que la Generalitat doni més ajudes, tots hem vist, ahir me
sembla, precisament se va obrir una línia d’ajudes per autònoms, de 40 milions
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d’euros, i a la primera mitja hora, primer ja es va col•lapsar la pàgina web, i ahir
a la segona vegada, en mitja hora ja es va agotar. 10.000 persones només van
poder accedir a les ajudes, de més de centenars de milers d’autònoms que hi
ha a Catalunya. Per lo tant, jo crec que tenim que expressar, en aquet cas, fent
referència, evidentment és per a tots, però nosotros fem referència als que nos
pertoca que són los d’aquí, del nostre municipi, per tant demanem aquestes
ajudes pel nostre municipi”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor: Antonio López López (PSC-CP), M Montserrat Inglés Novell
(PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia Inglés Villena (PSC-CP) i Jordi
Eliseu Porta González (Cs).
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Vots en contra: cap.
Abstencions: l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Francesc Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Montserrat
Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM) i Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL
CATLLAR).
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria simple.
Tot seguit intervenen les següents persones en explicació del vot del seu grup
municipal:
Sr. Jordi Eliseu Porta: “Jo crec que després de tots els esforços que fem des
dels ajuntaments ajudar pel tema del comerç i de la restauració, és un poble
petit però hem fet el que hem pogut inclús ens hem posat tots d’acord per poder
ajudar, em sembla que, el govern de Catalunya tindria que fer, com a mínim, lo
mateix, vull dir si realment vol ser un país i ha de gestionar tot com ha gestionat
el tema d’aquests ajuts últims, de veritat, penseu-s’ho bé. Prou, ja està. Fins
aquí.”
Sr. alcalde “Quan dius penseu-s’ho be, a qui et refereixes?”
Sr. Jordi Eliseu Porta: “Al Govern, apoiar el govern de la generalitat”
Sr. alcalde: “Val. Naltros som administració local”
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Sr. Jordi Eliseu Porta: “Si, si”
Sr alcalde: “Algú més vol dir alguna cosa?”
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Sr. Daniel Rodríguez: “Jo vull reiterar el tema de l’abstenció perquè penso que
no és una mala moció, sincerament, però es que estem una mica cansats de
que les mocions que vinguin d’una banda ataquin Europa i l’estat espanyol, i
les que venen de l’altre ataquin la Generalitat quan segurament ho estan fent
molt malament, Generalitat, l’estat espanyol i l’estat europeu en moltes coses,
naltros lluitem més pel canvi de sistema total que per una lluita de forces, per
això l’abstenció, i volia reiterar-ho perquè la moció ve d’una altra banda, d’un
altre company del PSC, en aquest cas, i l’altra venia per part de junta, no és res
personal simplement el tema aquest.”
9. MOCIÓ QUE PROMOU EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER EXIGIR
EL COMPLIMENT DE FINANÇAMENT CAP ALS ENS LOCALS PER PART
DEL GOVERN DE LA GENERALITAT.
Es dona compte de la següent proposta:
Des de l’inici de la pandèmia provocada per la Covid19, les administracions han
hagut de realitzar un sobreesforç per fer front a les mesures necessàries per a
garantir la salut i la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes.
Es per aquest motiu que el Govern espanyol va aprovar al mes de juny un Fons
de Recuperació davant els estralls socials i econòmics provocats per les
conseqüències de la Covid-19, dotat de 16.000 milions d’euros adreçat a les
Comunitats Autònomes per tal que aquestes poguessin fer front a les despeses
extraordinàries, sobretot en l’àmbit de salut, educació i serveis socials, així com
per a la caiguda d’ingressos a causa de la minoració de l’activitat econòmica.
Un fons no reemborsable que ha permès a les Comunitats Autònomes afrontar
amb major solidesa i seguretat les despeses que genera una pandèmia com la
que estem patint.
En aquest sentit, la Generalitat rebrà, durant aquest any 2020, la xifra de 3.225
milions d’euros corresponents a aquest Fons estatal Covid-19, la segona
Comunitat Autònoma que obtindrà més recursos de tot l’Estat.
A més d’aquest Fons, es va afegir l’aprovació al Congrés dels Diputats el passat
20 d’octubre a proposta del Govern espanyol, la suspensió de les regles fiscals
per l’any 2020 i 2021 tant per les Comunitats Autònomes com pels ens locals.
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Una decisió què significarà que els Ajuntaments puguin emprar els romanents
de tresoreria per col·laborar en la reconstrucció econòmica i social, i per tant,
emprar el superàvit per finançar inversions financerament sostenibles. Una
decisió que afavoreix clarament les administracions públiques en aquests
moments de crisi, i fonamentalment les EELL, que han estat les més
perjudicades per fer front a l’actual situació d’emergència: degut a les seves
limitacions pressupostàries imposades per la normativa vigent, i per haver
d’assumir funcions essencials per a la seva ciutadania perquè altres
administracions les han obviat des de fa temps.
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En aquest sentit, els Ajuntaments catalans podran utilitzar 2.567,12 milions
d’euros dels seus romanents a causa de la suspensió de les regles fiscals.
Tanmateix, la Generalitat no ha mostrat la mateixa sensibilitat que el Govern de
l’Estat i, en aquest sentit, no ha fet cap esforç per compensar els Ajuntaments
que estan assumint funcions que no els hi pertoquen, competències que no li
són pròpies, però que ho fem perquè algú ha d’atendre a la ciutadania i el teixit
social i empresarial dels municipis –i ara més que mai davant aquesta
emergència social i econòmica que patim.
De fet el compliment dels protocols i les mesures que va acordant el Govern de
la Generalitat, genera un fort impacte en els pressupostos municipals que
encara no ha rebut cap ajut. Ni tan sols, en el Pla per a la recuperació
econòmica i la promoció social, aprovat pel Govern de la Generalitat el passat
mes de juliol, no hi ha cap mesura dirigida directament als Ajuntaments.
Així, els serveis que els Ajuntaments estan assumint a compte de la Generalitat
són molts i diversos:
 Compra de material TIC per tal que les famílies vulnerables puguin fer
seguiment del curs escolar.
 Inversió en obres estructurals a centres escolars per l’inici del nou curs
escolar.
 Beques menjador de l’estiu.
 Cessió d’espais a les escoles per complementar espais d’aules o patis.
 Augment de la neteja a les escoles.
 Neteges i desinfeccions pels casals d’estiu.
 Neteges, desinfeccions i EPIs en residències de gent gran públiques i
privades.
 Cessió d’espais als CAPs per fer PCRs o vacunacions.
 Ajudes socials per famílies i persones vulnerables.
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 Ajudes a la restauració i el comerç en general.
 Ajudes a pimes i autònoms.
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Els Ajuntaments no poden ser els responsables i executors dels protocols que
generen altres administracions supramunicipals, sense garantir-ne els recursos
econòmics perquè aquests siguin factibles i realitzables. Aquestes obligacions
no es poden sufragar únicament amb recursos propis, sinó que es necessita
tota la capacitat operativa i executiva.
Les darreres mesures acordades per la Generalitat de Catalunya afecten
clarament al sector de la restauració i el comerç, cabdals per a l’economia local
dels municipis. El sector dels serveis molt castigat ja per la pandèmia i que ara
rep un cop definitiu, i pel que calen ajudes directes i urgents. Molts Ajuntaments
ja han anunciat mesures per intentar que el comerç i la restauració no
desaparegui dels seus municipis, tanmateix cal l’aprovació d’ajuts
compensatoris que permetin a tot el sector comercial afectat directament
sobreviure al tancament.
És evident que la crisi sanitària porta acompanyada una crisi social i econòmica
que demana el màxim esforç de totes les administracions. L’Estat està
demostrant aquesta capacitat i sensibilitat, també els Ajuntaments, caldrà ara
que la Generalitat assumeixi la seva responsabilitat i obligacions, front aquesta
pandèmia.
Per aquest motiu, creiem que la Generalitat ha de posar en marxa, de manera
urgent, mecanismes compensatoris i recursos extraordinaris dirigits als
Ajuntaments, i als sectors que més estan patint la crisi, com han fet d’altres
CCAA.
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A més, la política educativa i sanitària del Govern de la Generalitat han patit
retallades importants els darrers anys amb conseqüències nefastes per la
ciutadania. En el cas de salut, les retallades han estat de més de 3.200 milions
d’euros en la darrera dècada, fet que ha provocat tancament de CAPs,
eliminació d’urgències o horaris nocturns, menys professionals, augment de les
llistes d’espera i un llarg etcètera. En el cas de l’educació, la retallada ha estat
de 780 milions d’euros provocant més de 1.000 barracots, falta de professorat,
no recuperació de la sisena hora. En definitiva, un estat del benestar deteriorat
que ha rebut la pandèmia en un dels pitjors moments.

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

4e4b2840c02e475ab79b8f327bd09c75001

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

Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament del Catllar
sol·licita al Plenari l’adopció dels següents acords per instar al Govern de la
Generalitat:
Liquidar durant l’any 2021 tots els deutes que encara manté amb molts
Ajuntaments de Catalunya. Revertint així les retallades cap al món local i
la greu morositat en els pagaments de tot tipus de transferències de l’actual
Govern de la Generalitat, i poder portar a terme el manteniment dels
serveis essencials.

2.

Augmentar en 200 milions d’euros els recursos provinents del Fons de
Cooperació Local per sufragar els costos de les competències assumides
pels Ajuntaments que no els hi són pròpies.

3.

Aprovar de forma immediata un Pla de xoc econòmic i social pels
ajuntaments per fer front a la reconstrucció, ja que han vist reduïts
notablement els seus ingressos perquè des d’aquest municipi s’han
aprovat mesures d’alliberament fiscal per a la seva ciutadania, i en especial
cap als col·lectius més vulnerables per fer front a les conseqüències
socials i econòmiques que ha comportat la pandèmia al nostre municipi.

4.

Crear un nou Fons de Rescat extraordinari per a la reconstrucció social i
econòmica dotat amb 500 milions d’euros on els Ajuntaments siguin
partícips i corresponsables del seu desenvolupament i gestió. És
imprescindible que els municipis tinguin un paper rellevant en la
recuperació econòmica i social del país.

5.

Complir l’acordat amb les entitats municipalistes, i revertir en les
administracions locals el 85% de la recaptació de les sancions aplicades
per les policies locals per l’incompliment de les mesures de seguretat
relacionades amb la COVID19.

6.

Facilitar recursos econòmics als ajuntaments per fer front a l’aplicació de
nous protocols de seguretat (que generen noves despeses no previstes)
per reprendre la nova normalitat i reobrir serveis a la ciutadania (escoles
bressol, centres escolars, instal·lacions esportives i de lleure, casals
d'estiu, les platges).
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7.

Establir un mecanisme per a coordinar, a través de la Comissió de Governs
locals, els projectes que la Generalitat proposi presentar als Fons
europeus de Reconstrucció “Next Generation”, per tal que els ajuntaments
tinguin un paper que els hi pertoca tenint en compte que la incidència a les
ciutats serà molt alta i caldrà tenir en compte les especificitat territorials.

8.

Acompanyar als ens locals en la seva petició realitzada al Govern de l’Estat
per tal que puguin participar en els fons europeus a través d’un percentatge
de recursos que haurien de transferir-se directament als ajuntaments.

9.

Revertir la decisió de re-assignar els fons FEDER a despesa sanitària
derivada del coronavirus.

10. Desplegar l'acord marc entre la Generalitat de Catalunya i els governs
locals sobre l'establiment de mesures d'abordatge integral de la gestió de
la pobresa energètica a Catalunya i creació i dotació d'un fons d'atenció
solidària per a la pobresa energètica.
11. A partir d’aquest moment, que totes les resolucions preses pel Govern de
la Generalitat que afectin directament o indirectament la gestió econòmica
dels Ajuntaments, vinguin acompanyades de recursos econòmics per ferhi front.
12. Que l’actuació municipal i les accions per afrontar la crisi es basin en el
principi de coresponsabilitat, cooperació i col•laboració, entre el Govern de
la Generalitat i l’Ajuntament.
13. Traslladar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les Associacions empresarials i
Sindicals, i a les associacions municipalistes de la FMC i l’AMC.”
Intervé el Sr. Antonio López: “[...] esta es una mica, és complementària a la que
hem votat anterior que ha presentat per los grups de l’equip de govern de los
fondos europeos, de les ajudes i demés, la cual el nostre grup ha votat a favor.
Estem d’acord els municipis algo tenim que dir també, perquè aquí sembla que
l’estat es el que té algo que dir i els governs les comunitats autònomes també,
però al final els que estem més aprop dels ciutadans són los municipis, són los
ajuntaments, per tant, nosaltres pensem aquella moció hem votat que sí, i
aquesta nostra va en el mateix sentit, però demanem, que al mateix temps que
demanem a l’estat de que doni participació als ajuntaments en aquestos fondos
també demanem que la Generalitat també participi, en el cas de que els
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ajuntaments estem pagant, molts ajuntament entre ells el nostre, hem pagat
coses que pertocava pagar a la Generalitat, como el cas de material didàctic
per poder fer les classes, per exemple els alumnes del nostre col·legi, jo recordo
que vam comprar uns pens de connexió d’internet per a poder seguir les
classes, els va comprar l’ajuntament, vam fer també, hem donat més ajudes de
tema beques menjador a través del Consell Comarcal a través de l’Ajuntament,
hem augmentat la neteja de les escoles, i això ho estem pagant els
ajuntaments, aquesta neteja de les escoles pel tema del COVID, que això ha
costat més, és més, ara fa uns dies s’ha tret a licitació un plaça nova de una
persona per a netejar les escoles per fer un reforç al tema de les escoles, per
lo tant, hem cedit espais per als caps per a fer vacunacions, hem ajudat a petites
empreses del nostre municipi, etc. etc.
Per lo tant tot això que pertany a la Generalitat i ho estem fem els municipis,
pues es lo que demanem a la Generalitat que també es fiqui les piles i reporti
després aquests diners a los municipis i demanem que la Generalitat retorni
aquests diner en quan pugui, jo no diré que sigui demà, però en quan pugui,
nos los doni, s’ha de dir que la Generalitat ha rebut més de 200 milions d’euros
de fons de cooperació local, precisament per això, per sufragar lo que estan
pagant els ajuntaments i no sabem on aniran a parar aquestos 200 milions, per
tant.
També ha rebut 500 milions del fons de rescat per aquest tema del COVID, no
nos ha arribat cap i ahir o abans d’ahir va sortir la noticia de que en el mes
d’octubre la Generalitat ha tingut un superàvit de més de 800 milions d’euros,
per lo tant, si tens un superàvit de 800 milions d’euros caldrà gastar-lo i que
pagui a los ajuntaments aquestes deutes que té a los ajuntaments, per tant hi
ha molt més punts, aquesta moció tots la teniu hi ha 13 punts en la qual
demanem tot el que demanem i demanem el vostre vot en aquest cas”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor: Antonio López López (PSC-CP), M Montserrat Inglés Novell
(PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia Inglés Villena (PSC-CP) i Jordi
Eliseu Porta González (Cs).
Vots en contra: cap.
Abstencions: l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Francesc Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Montserrat
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Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM) i Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL
CATLLAR).
39

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria simple.
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Tot seguit intervé el Sr. Jordi Eliseu Porta en explicació del vot del seu grup
municipal: “Bueno, jo aquestes reclamacions les vec, són les que realment
també portem des de Ciutadans i creiem que, bueno, els partits
independentistes podrien veure, veuen que el govern de Catalunya ara mateix
no ajuda als municipis, vull recordar també, que bueno, malgrat que el 155 té
molt mala fama, la deute històrica que té o que tenia la Generalitat amb els
ajuntaments va desaparèixer, ara torna a créixer, veiem coses com de fer la
NASA catalana, i etc. però els ajuntaments de Catalunya seguim així”
10. MOCIÓ QUE PROMOU EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP A FAVOR
DE LA PROTECCIÓ DEL SISTEMA SANITARI D’ATENCIÓ PRIMÀRIA.
Es dona compte de la següent proposta:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Estem en front d’una crisi sanitària sense precedents, que segons la OMS tindrà
780 milions de persones contagiades. Com era previsible aquests darrers dies
s’han anat produint, cada vegada en més àmbits territorials de Catalunya nous
brots de la covid-19. Les coses no s’han fet bé. Es va precipitar la desescalada.
Les indicacions de la conselleria de Salut eren confuses (les residències van
arribar a rebre més de 60 protocols diferents), i es va deixar la responsabilitat
en mans dels ciutadans i les ciutadanes: distància, mans i mascareta. Però el
govern de la Generalitat es va oblidar de la seva responsabilitat com a govern:
prevenir, detectar, testar, seguir, aïllar i posar en quarantena. Ha fallat el
rastreig i el seguiment de nous casos així com la identificació de contactes. No
va preveure recursos humans ni tecnològics.
La covid-19 evidencia el millor i el pitjor del sistema sanitari. El millor, les i els
seus professionals, homes i dones que ha lluitat i estan lluitant a primera línia,
la seva implicació i la seva dedicació. El pitjor és el desmantellament del sistema
sanitari, que està portant a la pràctica el govern de la Generalitat de Catalunya
amb l’excusa de la covid-19, especialment en l’atenció primària. És, per això,
que demanem la restauració de tots els serveis que proporcionaven els CAP’s
als veïns i a les veïnes, considerant indispensable i urgent retornar a oferir la
totalitat dels serveis mèdics que s’hi prestaven i de forma presencial, com a
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pilars de l’atenció de proximitat que ens mereixem. Si aprimem l’atenció
primària, perdem els efectes de la prevenció i la possibilitat de diagnosticar
abans que sigui tard.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

31/01/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

01/02/2021 Alcalde

Considerem que és necessari que la conselleria de Salut de la Generalitat de
Catalunya recuperi horaris, no només amb atenció telefònica, i serveis que
s’han deixat de prestar, i que informi a la ciutadania. La salut no pot dependre
d’un telèfon. Posem, per tant, de relleu la reducció que s’està produint de
serveis i atenció ciutadana en els centres de salut. Així mateix, denunciem la
disminució de la freqüència d’atenció i demanem que s’acabin les cues al carrer
per fer la tria entre covid i no covid.
Considerem que la digitalització en la gestió és necessària, però que no es pot
fer un canvi de model aprofitant la pandèmia actual del covid-19 i sense
justificació ni avís previ, amb molta atenció telefònica que provoca retards
importants i que allarga l’atenció presencial per part d’especialistes, fet que
també està causant problemes amb el seguiment i prevenció de malalties
cròniques.
No podem permetre que el sector sanitari no tingui a disposició tots els recursos
humans i materials necessaris per fer una detecció eficaç dels positius,
investigació dels casos, rastrejadors dels contagis i aïllament dels pacients
positius per poder fer front a aquesta nova situació. A més, per tant, reclamem
que la manca de recursos per part dels professionals dels centres de salut, sigui
recuperada, i que disposin de metges i infermers suficients.
Recordem que en els darrers 10 anys, la despesa de la Generalitat de
Catalunya en Salut ha baixat un 27%, fet que ha comportat la pèrdua de 920
facultatius, que serien més necessaris que mai en la situació d’emergència
sanitària que avui patim.
Les diverses mobilitzacions dels col.lectius de sanitaris d’aquestes setmanes,
ens indiquen els veritables punts febles d’unes polítiques que han sobrecarregat
i tensionat en excés el sistema i les estructures professionals, i que si avui
funciona, és per la gran vocació de dedicació i de servei del nostre personal
sanitari.
Així mateix, és més necessària que mai la coordinació dels serveis de salut amb
els serveis socials per poder detectar aquelles possibles persones
transmissores i que a la vegada per la seva vulnerabilitat social els hi cal que
se’ls faciliti recursos socials. Entre aquests col·lectius, més concretament la
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gent gran amb poca mobilitat, que veuen com el seu metge no els pot fer el
seguiment bàsic (tensió, sucre...), sense poder-se desplaçar lluny del seu
hàbitat, en moltes ocasions.
El retorn a la normalitat assistencial és urgent per tal de no deixar orfes
d’assistència a milers de veïns i veïnes de la nostra comarca, posant especial
atenció als col·lectius més vulnerables, com per exemple la gent gran i aquells
veïns i veïnes que tenen més dificultats per realitzar desplaçaments.
És per tot això, que el grup municipal socialista, proposa al Ple del Ajuntament
del Catllar l’adopció dels següents:

JOAN MORLÀ I MENSA

1. Reclamem a la conselleria de Salut, doncs, que aporti els recursos, tant
materials com humans, pel reforçament de l’atenció primària, base per la
lluita contra la propagació de la pandèmia.
2. Instem a millorar, a les conselleries de Salut i Benestar Social, la seva
coordinació interna dels serveis de salut amb els serveis socials per poder
detectar aquelles possibles persones transmissores i que a la vegada per la
seva vulnerabilitat social els hi cal que se’ls faciliti recursos socials.
3. Donem suport a les mobilitzacions que s’estan produint en el sector: vaga de
metges interns residents, vaga de metgesses i metges a l’atenció sanitària i
vaga del transport sanitari. Instem, per tant, a la conselleria de Salut que
treballi per cuidar a qui ens cuida, recordant que tenen els pitjors sous i les
pitjors condicions d’Europa.
4. Instem a tirar endavant un Pacte per la Salut, un pacte que sigui consensuat
amb tots els agents implicats. Un pacte per un sistema de salut públic,
universal, equitatiu i de qualitat on la salut pública i l’atenció primària siguin
els pilars fonamentals de la nostra sanitat.
5. Notificar aquest acord la conselleria de Salut i la conselleria de Benestar
Social de la Generalitat de Catalunya, a la delegació del govern de l’Estat, a
la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis, al Consell Comarcal, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i al director del CAP del municipi.”
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Intervé el Sr. Antonio López: “Tots hem vist aquests últims dies, el sector sanitari
des que va començar la pandèmia ho està passant molt malament, està molt
saturat, i tot això no és algo que ve d’ara perquè hem tingut aquesta pandèmia,
si que és veritat que nos ha agafat a tots una mica per sorpresa i tal, però si
que és veritat que tot això ve d’anys enrere, en los últims 10 anys la Generalitat
ha baixat un 27% la seva despesa en salut a Catalunya, i això ha portat la
pèrdua de més de 900 facultatius en la nostra sanitat, ara si que és veritat que
en el nostre municipi, en el nostre poble tenim el cap, el consultori el tenim obert,
però s’ha de dir que durant uns mesos va estar tancat i ara està obert. Bueno,
però està com tots els consultoris que hi ha a tot arreu, que estan saturats, de
que s’ha de demanar cita prèvia, de que, tarden 3 i 4 dies en poder-te agafar el
telèfon, per lo tant, lo que demanem és que la Generalitat, precisament invierta
diners, i no solament la Generalitat, parlo de Generalitat perquè estem aquí a
Catalunya, això seria a nivell general, jo crec que en aquest sentit no es salva
cap comunitat d’Espanya, però bueno ens toca parlar de Catalunya perquè és
on estem. Lo que demanem es que la Conselleria de Salut que aporti més
recursos tan materials com humans per a reforçament de l’atenció primària
perquè és a més a més en el lloc que on tothom, els experts diu que la pandèmia
es el primer lloc de xoc on es pot parar aquesta pandèmia que estem patint
actualment.”
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor: Antonio López López (PSC-CP), M Montserrat Inglés Novell
(PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia Inglés Villena (PSC-CP) i Jordi
Eliseu Porta González (Cs).
Vots en contra: cap.
Abstencions: l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Francesc Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Montserrat
Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM) i Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL
CATLLAR).
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria simple
Tot seguit intervé el Sr. Antonio López: “Ja han passat les tres mocions, no volia
intervenir en cadascuna d’elles per a fer això més llarg, agrair el sentit de vot
dels companys del consistori, tant com els que en sigut a favor com els que han
sigut abstenció, tot s’ha de dir perquè gràcies a aquestes abstencions aquestes
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mocions han pogut sortir endavant i també s’ha d’agrair aquest sentit de vot,
gràcies a tots”.
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Tot seguit intervé el Sr. alcalde: “Jo el que volia fer una breu, és uns breus
comentaris, referent a les tres mocions, que tot i que amb molts punts hi estem
d’acord, es fan moltes afirmacions que clar, s’escapen al coneixement que
tenim, per lo menos dels que tenim uns coneixements, i em poso d’exemple,
els coneixements més bàsics de la realitat. Els moments que es viuen són
moments molt complexes, recordem com has dit abans que el país en que vivim
venia quasi de possibles rescats, recordem que no fa gaire es parlaven de
retallades, recordem que es parlava sovint de crisis, que hi van haver punts
d’atur altíssims, bé, va haver una recuperació, però era una recuperació,
diguem-ne precària, perquè el treball era diguem-ne, era molt molt precari, mal
remunerat i amb moltes hores, i contractes molt extraordinaris. A que em
refereixo amb tot això? si d’acord hem de reclamar i molt, i sempre que vagi per
les entitats municipalistes, però donat que hi havia moltes, moltes afirmacions
que se’ns escapen, per això aquest sentit nostre de l’abstenció.”
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. 2020/752 A 2020/982.
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2020/752, de 15
de setembre de 2020 al 2020/982, de data 9 de novembre de 2020.
Prèviament intervé el Sr. Antonio López: “En decrets d’alcaldia, ja sé que és
donar compte, però he detectat un possible error en un decret que m’agradaria
fer constar perquè, bueno, crec que és important, que hi ha [...] hi ha un
matrimoni que se ha donat d’alta al padró municipal que se ha empadronat al
mateix temps a un xalet Mas Vilet i el mateix matrimoni se l’ha donat d’alta a
un xalet de la urbanització Mas de Blanc, jo crec que això és impossible, per
tant jo entenc que serà algun error per què clar aquest document, com diu el
mateix decret, després això se dona compte a l’institut nacional d’estadística,
per tant aquí hi pot haver un error important de que dos persones estiguin
empadronades en dos llocs diferents del nostre municipi.
Li faré arribar al secretari quins són, aquestos dos”
El Sr. alcalde: “D’acord, prenem nota. Molt bé, gràcies”.
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A més a més, es dona compte expressament dels següents decrets que
consten a la relació lliurada a tots els membres del consistori:
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Decret 2020/834, de 5 d’octubre, d’actualització mensual referida al mes de
d’octubre de 2020 del Pla de Tresoreria i de disposició de fons de l’Ajuntament
del Catllar per a l’exercici 2020:
“1. ANTECEDENTS
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La finalitat del pla de disposició de fons (PDF) així com les seves actualitzacions
mensuals als efectes de comprovar el seu compliment, és la d’establir els
criteris i ordre de prelació per afrontar, en cada moment i amb les disponibilitats
líquides corresponents, les obligacions degudament reconegudes per
l’ajuntament, aconseguint l’adequada distribució temporal de pagaments i
cobraments evitant desfasaments transitoris en la tresoreria.
De la mateixa manera, també serveix per a comprovar si els recursos previstos
al pressupost en vigor seran suficients per a afrontar amb garanties la totalitat
dels pagament previstos o bé caldrà iniciar un expedient per a la concertació
d’una operació de crèdit a curt termini (pòlissa de tresoreria) que cobreixi els
possibles dèficits temporals.
La secretaria-intervenció ha emès informe favorable relatiu als conceptes i
imports inclosos així com de la competència de l’Alcaldia per a la seva
aprovació.
2. FONAMENTS DE PRET
 Article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals
 Articles 65 i 66 del RD 500/1990 de 20 d’abril pel qual es desenvolupa el
capítol I del títol VI de la LRHL en matèria pressupostària
 Article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de d’abril, d’estabilitat
pressupostària, i sostenibilitat financera (LOEPSF), en relació a la
prioritat absoluta del deute públic
 Article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, de subministrament
d’informació prevista a la LOEPSF modificat per l’Ordre HAP/2082/2014,
de 7 de novembre.
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3.RESOLUCIO
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Primer. Aprovar l’actualització mensual del mes d’octubre de 2020 del Pla de
Tresoreria i de disposició de fons de l’Ajuntament del Catllar per a l’exercici
2020, d’acord amb el següent ordre de prioritat i el resum mensual i a 31-12-20
que es detalla al final d’aquest punt:
1.

Càrrega financera: Els pagaments corresponents als interessos
financers i a l’amortització de capital dels préstecs vigents amb entitats
de crèdit, es faran efectius als venciments establerts en els quadres
d’amortització respectius. Així mateix s’actuarà respecte a les
devolucions de les pòlisses de tresoreria que l’Ajuntament concerti amb
entitats financeres.

2.

Nòmines: Les retribucions del personal s’abonaran el darrer dia del mes
a què corresponguin.

3.

Despeses contretes en exercicis anteriors.

4.

Seguretat Social: S’abonarà preferentment mitjançant el càrrec per
domiciliació bancària.

5.

Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre el
valor afegit.

6.

Liquidacions tributàries de qualsevol administració.

7.

Pagaments en compliment de sentències.

8.

Devolució d’ingressos indeguts.

9.

Proveïdors per obres, serveis i subministraments: En aquest punt
s’atendran com a caràcter general totes les obligacions per tercers
davant l’ajuntament i que venen documentades mitjançant factura dels
capítols 2 i 6 del pressupost de despeses. Els pagaments es satisfaran
per ordre d’antiguitat. La seva antiguitat es determinarà d’acord amb la
data d’entrada de la factura en el registre de factures, tenint preferència
les factures més antigues.

10. Subvencions: Per determinar la data de pagament de les subvencions
es tindrà en compte la data presentació de la documentació justificativa
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per part dels beneficiaris al registre general de l’ajuntament. El criteri a
seguir pel pagament és el d’antiguitat de la sol·licitud, de forma anàloga
als venciments de les factures de proveïdors.
11. La resta de pagaments.
Ingressos
previstos

Període

Saldo 30-09-2020

01/02/2021 Alcalde
JOAN MORLÀ I MENSA
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Saldo final
previst

31/10/2020

262.753,00

705.000,00

-442.247,00

2.805.019,68

30/11/2020

251.753,00

670.000,00

-418.247,00

2.386.772,88

31/12/2020

87.293,00

769.000,00

-681.707,00

1.705.065,88

2.144.000,00

-1.542.201,00”

Decret 2020/974, de 6 de novembre, d’actualització mensual referida al mes de
novembre de 2020 del Pla de Tresoreria i de disposició de fons de l’Ajuntament
del Catllar per a l’exercici 2020:
“1. ANTECEDENTS
La finalitat del pla de disposició de fons (PDF) així com les seves actualitzacions
mensuals als efectes de comprovar el seu compliment, és la d’establir els
criteris i ordre de prelació per afrontar, en cada moment i amb les disponibilitats
líquides corresponents, les obligacions degudament reconegudes per
l’ajuntament, aconseguint l’adequada distribució temporal de pagaments i
cobraments evitant desfasaments transitoris en la tresoreria.
De la mateixa manera, també serveix per a comprovar si els recursos previstos
al pressupost en vigor seran suficients per a afrontar amb garanties la totalitat
dels pagament previstos o bé caldrà iniciar un expedient per a la concertació
d’una operació de crèdit a curt termini (pòlissa de tresoreria) que cobreixi els
possibles dèficits temporals.
La secretaria-intervenció ha emès informe favorable relatiu als conceptes i
imports inclosos així com de la competència de l’Alcaldia per a la seva
aprovació.

JORDI CABRE MARTORELL

31/01/2021 Secretari-Interventor

Saldo mens.
previst

3.247.266,88

601.799,00

Firma 1 de 2

Despeses previstes
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2. FONAMENTS DE PRET
47

 Article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals
 Articles 65 i 66 del RD 500/1990 de 20 d’abril pel qual es desenvolupa el
capítol I del títol VI de la LRHL en matèria pressupostària
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 Article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de d’abril, d’estabilitat
pressupostària, i sostenibilitat financera (LOEPSF), en relació a la
prioritat absoluta del deute públic
 Article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, de subministrament
d’informació prevista a la LOEPSF modificat per l’Ordre HAP/2082/2014,
de 7 de novembre.
3.RESOLUCIO
Primer. Aprovar l’actualització mensual del mes de novembre de 2020 del Pla
de Tresoreria i de disposició de fons de l’Ajuntament del Catllar per a l’exercici
2020, d’acord amb el següent ordre de prioritat i el resum mensual i a 31-12-20
que es detalla al final d’aquest punt:
12. Càrrega financera: Els pagaments corresponents als interessos
financers i a l’amortització de capital dels préstecs vigents amb entitats
de crèdit, es faran efectius als venciments establerts en els quadres
d’amortització respectius. Així mateix s’actuarà respecte a les
devolucions de les pòlisses de tresoreria que l’Ajuntament concerti amb
entitats financeres.
13. Nòmines: Les retribucions del personal s’abonaran el darrer dia del mes
a què corresponguin.
14. Despeses contretes en exercicis anteriors.
15. Seguretat Social: S’abonarà preferentment mitjançant el càrrec per
domiciliació bancària.
16. Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre el
valor afegit.
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17. Liquidacions tributàries de qualsevol administració.
18. Pagaments en compliment de sentències.
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01/02/2021 Alcalde

19. Devolució d’ingressos indeguts.
20.

Proveïdors per obres, serveis i subministraments: En aquest punt
s’atendran com a caràcter general totes les obligacions per tercers
davant l’ajuntament i que venen documentades mitjançant factura dels
capítols 2 i 6 del pressupost de despeses. Els pagaments es satisfaran
per ordre d’antiguitat. La seva antiguitat es determinarà d’acord amb la
data d’entrada de la factura en el registre de factures, tenint preferència
les factures més antigues.

21.

Subvencions: Per determinar la data de pagament de les subvencions
es tindrà en compte la data presentació de la documentació justificativa
per part dels beneficiaris al registre general de l’ajuntament. El criteri a
seguir pel pagament és el d’antiguitat de la sol·licitud, de forma anàloga
als venciments de les factures de proveïdors.

22. La resta de pagaments.
Ingressos
previstos

JOAN MORLÀ I MENSA
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Període

Saldo 31-10-2020

Despeses previstes

Saldo mens.
previst

Saldo final
previst

3.648.834,89

30/11/2020

251.753,00

670.000,00

-418.247,00

3.230.587,89

31/12/2020

87.293,00

769.000,00

-681.707,00

2.548.880,89

339.046,00

1.439.000,00

-1.099.954,00”

2. INFORME DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
1) Amb l’objectiu de no dilatar la durada de la sessió 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 17 de setembre de 2020.

JORDI CABRE MARTORELL
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Els i les membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
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2) Es dóna compte exprés, en tant que competència delegada del Ple a
l’alcaldia, del Decret de l’alcaldia 2020/893 de 21 d’octubre de 2020, relatiu a
l’aprovació de la novena 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 255.073,49 € (dos-cents cinquantacinc mil setanta-tres euros amb quaranta-nou cèntims d’euro), IVA inclòs.
3) A nivell de les convocatòries d’ajuts que promou la Diputació de Tarragona,
mitjançant acord de la Junta de Govern de data 27 d’octubre de 2020 s’han
concedit les subvencions corresponents a l'anualitat 2020, del Pla d'Acció
Municipal (PAM) 2020-2023 i, alhora, s’han aprovat les planificacions
quadriennals presentades pels ens locals. Així les coses i en congruència amb
allò sol•licitat, l’ajuntament percebrà un total de 200.000 € euros per despesa
corrent a raó de 50.000 € anuals i 471.835,26 € per a l’anualitat de 2021 per a
la construcció d’un pavelló poliesportiu.
Així doncs, el total que percebrà l’ajuntament durant el quadrienni 2020 a 2023
és de 617.835,26 €.
Em quant a la convocatòria de subvencions destinades als municipis, amb
matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19. Exercici
2020. Ens ha estat concedit un ajut per import de 21.543,89 €, essent el
pressupost elegible de 28.046,91 €.
També en el marc de la Diputació de Tarragona, informar que avui hem estat
notificats de la concessió d’assistència tècnica per la redacció de l’avantprojecte
per implantació al municipi d’una instal•lació de producció d’energia tèrmica
alimentada amb biomassa (micro-xarxa de calor) en equipaments municipals
existents (illa educacional) i en un equipament de nova creació (pavelló
esportiu). Està previst que els treballs s’iniciïn a data 1 de desembre de 2020 i
finalitzin la primavera vinent.
En aquest punt intervé el Sr. Daniel Rodríguez: “Perdona Joan, és que s’ha
tallat quan, a més has fet un comentari deies lo dels nous equipaments de
biomassa, per al nou institut, que és l’edifici que s’està construïnt i aula de
música i pel pavelló, se començaven a fer el què?”
El Sr. alcalde: “Això es redactarà, s’inicia la redacció del projecte a 1 de
desembre i finalitzarà a la primavera, això és el projecte”
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El Sr. Daniel Rodríguez: “Però el projecte per a ficar-ho a l’institut i al pavelló?”
50

JOAN MORLÀ I MENSA
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01/02/2021 Alcalde

El Sr. alcalde: “No, espera’t. El projecte consisteix en la instal·lació, això és un
programa europeu que a través de la Diputació de Tarragona, que consisteix, i
ens la pagarien, si tot va endavant, si fem el projecte, té moltes línies de que
això finalitzi, seria fer unes calderes de biomassa que són subministrades amb
estella, això és molt interessant perquè, i això només està en aquest programa,
és per edificis públics, llavors a on tenim una despesa considerable és a la illa
educacional perquè allí hi haurà tots els edificis educatius més aquest pavelló,
llavors això ens representarà”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Perdona, perdona, entenc lo que és la biomassa,
entenc l’estella, i entenc l’eficiència energètica, i el bé que suposa pel be del
consum energètic i per l’estalvi, però el projecte se realitza sapiguent que ja hi
va un pavelló? Això és el que pregunto”
Alcalde. “Si”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Se dona per fet que hi ha un pavelló?”
El Sr. alcalde: “Se dona per fet que tenim la intenció de fer un pavelló, si, hem
redactat les bases ja”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Les bases per que? Perdó”
El Sr. alcalde: “Per licitar el projecte”

El Sr. alcalde: “Mira Dani ara no ve al cas”
El Sr. Daniel Rodríguez: “I tant que toca, bueno”
El Sr. alcalde: “No ve al cas, perquè estem parlant de la caldera de biomassa
no de si hem de fer el projecte o no, si vols en el torn de precs i preguntes fes
les consideracions que creguis”

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

31/01/2021 Secretari-Interventor

El Sr. Daniel Rodríguez: “Ah! per licitar el projecte ja! O sigui per fer-ho l’any
que vé”
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El Sr. Daniel Rodríguez: “Ja. Però ho has dit per informe d’alcalde que feies un
projecte de biomassa per a l’institut i el pavelló, agafo la teva paraula, per això
he intervingut”
El Sr. alcalde: “Si, si, si, d’acord continuem

JOAN MORLÀ I MENSA

5) Respecte a les mesures que ha adoptat l’ajuntament per contribuir a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, informar que hem
aprovat els protocols de les instal3lacions esportives municipals i que ja estan
preparats i a punt de ser aprovats els protocols per a les instal3lacions i
equipaments culturals municipals, a banda d’altres dependències i immobles de
titularitat pública.
Així mateix, mitjançant Decret de l’alcaldia 2020/880, de 16 d’octubre, es va
establir un sistema de treball per torns presencial i de teletreball entre el
personal d’oficines de l’Ajuntament per tal de garantir els serveis municipals
durant el temps necessari per fer front a la pandèmia. Posteriorment, mitjançant
Decret de l’alcaldia 2020/955, de 3 de novembre, es va reforçar el teletreball
del personal d’oficines establint que només les persones amb tasques d’atenció
al públic facin torns rotatoris i per setmanes, en grups de dos, i comptant amb
el reforç d’un altre empleat o empleada de categoria professional superior.
Intervé el Sr. Daniel Rodríguez: “Quants esteu a l’ajuntament avui, Joan?”
El Sr. alcalde: “Com?”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Quan esteu a l’ajuntament avui?”
El Sr. alcalde: “Avui hi havia dos auxiliars i un administratiu.”
El Sr. Daniel Rodríguez: “No, no, ara”

JORDI CABRE MARTORELL
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4) Aprovada la concurrència a la convocatòria addicional de subvencions
promoguda pel Departament de Cultura, Oficina de Suport a la Iniciativa
Cultural, per a l’adquisició de llibres a les biblioteques integrades en el Sistema
de Lectura Pública per a l’any 2020, amb la finalitat d’augmentar els fons
bibliogràfics de la biblioteca municipal ens ha estat concedit l’ajut pels 1.768 €
que teníem assignats, d’acord amb el repartiment del romanent resultant de
l’assignació inicial de fons.
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El Sr. alcalde: “Ara? En principi el Secretari ha estat aquí per donar cobertura,
i hi estic jo, però jo podria estar per fer-ho a casa”.
52

El Sr. Daniel Rodríguez: “Per això ho pregunto, perquè podent estar a casa,
esteu tres persones allà, ja està”.
El Sr. alcalde: “Pues mira jo et podria contestar malament, perquè em convé,
no sé es que em fas una pregunta Dani que no ho entenc, perquè no puc estar
aquí si tinc més cobertura i estic més tranquil, no ho entenc la teva, el teu
comentari no l’entenc Dani, continuem..”

JOAN MORLÀ I MENSA
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També es va decretar que els ensenyaments de música i d’anglès passaven a
realitzar-se de manera telemàtica.
Informar també que des del 21 d’octubre al 6 de novembre es va mantenir tancat
el parc municipal de la Torre d’en Guiu, data en que es va decidir reobrir per
quant el confinament a nivell de municipi i pels caps de setmana decretat per la
Generalitat evitava que es reproduïssin les imatges d’acumulació de persones
que van provocar la decisió de tancament.
Intervé el Sr. Daniel Rodríguez: “Des del 19 el vas tancar, Joan, no des del 21.
El 21 vas fer el Decret, el vas tancar el diumenge 18 o el dilluns 19”
El Sr. alcalde: “d’acord”
El Sr. Daniel Rodríguez: “No. Si vols te passo la foto”
El Sr. alcalde: “D’acord”

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. Daniel Rodríguez: “Ho dic pequè estem en ple, almenos diem veritats”
El Sr. alcalde: “Bueno home, perdoni vostè si ens hem equivocat, eh”
El Sr. Daniel Rodríguez: “No, no perquè com vas decretar dos dies després, per
això, però el vas tancar diumenge o dilluns, ja t’ho dic jo”
El Sr. alcalde: “El dia 24 es va tancar, es va tancar dia 24 dissabte es va tancar”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Vas decretar el dimecres 21 i el vas tancar diumenge
a la tarda o dilluns 19”
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El Sr. alcalde: “D’acord, Bueno, ho referem, ja demanaré, ara no m’enrecordo
de memòria”
53

El Sr. Daniel Rodríguez: “Jo si”
El Sr. alcalde: “Bueno d’acord ja ho referem”
El Sr. Daniel Rodríguez: . És un dels motius per el qual me vas dir que anés per
canals oficials en el grup de wassap famós”
El Sr. alcalde: “Si, si”

JOAN MORLÀ I MENSA
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El Sr. Daniel Rodríguez:. “Perquè m’estranya que no te’n recordis precisament
perquè va ser tema de discussions que no es va poder resoldre”
El Sr. alcalde: “Disculpa si tinc lapsus de memòria. Perdoni’m. Perdona que no
me’n recordi. Que vols que t’hi digui. No me’n recordo ara, no crec que sigui
massa rellevant, ara, corregim el redactat, posem el dia correcte, ho
comprovarem i ja està, continuem”
6) En atenció als precs formulats en el marc de diferents sessions del Ple de
l’ajuntament i recollint les queixes dels veïns i veïnes més afectats, hem tramès
escrit a l‘ajuntament de Vespella de Gaià perquè ens informi de l’activitat de
trituració de residus que provoca sorolls molests. Una vegada tinguem la
resposta podrem actuar al respecte i demanar el compliment d’allò que estigui
autoritzada a fer o intentar imposar mesures correctores o limitatives de les
immissions.
7) respecte dels processos selectius, per a la provisió de personal, que té oberts
l’ajuntament, respecte de la 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, avui mateix s’han substanciat les proves i s’ha realitzat la fase
de concurs de mèrits. El resultat ha estat que només dues persones de les
dotze candidates han arribat al final del procés i seran aquestes les que
integraran la borsa de treball.
En quant a la 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, el proper dia 2 de desembre s’iniciaran
les proves selectives. Per tant, a partir del mes de gener, si no hi ha

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

4e4b2840c02e475ab79b8f327bd09c75001

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

contratemps, estarà nomenada la persona candidata que hagi resultat la
primera classificada en el procés selectiu de referència.
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També a nivell del personal de l’ajuntament informar que el passat 23 de
setembre de 2020 es va dur a terme la jornada de votació del procés electoral
per a l’elecció dels representants del personal laboral i funcionari de
l’ajuntament. Respecte del personal laboral, el representant elegit ha estat el
Sr. X E S, pel sindicat de CCOO i pel personal funcionari, repeteix en el càrrec,
el Sr. F J I M, pel sindicat CSIF.

JOAN MORLÀ I MENSA
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8) Indicar que l’empresa OBRES I SERVEIS CURTO, SL ha estat l’adjudicatària
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, tal i com es resumeix tot seguit:
Obra de bombament, amb un tipus de licitació de 38.289,53 € ha estat
adjudicada per import de 33.727,95 €, amb un termini d’execució de dos mesos
i un termini de garantia addicional de 42 mesos. Hi havia un total de tres
propostes de licitació.
Obra de rehabilitació de la coberta del Mas de Pallarès amb un tipus de licitació
de 93.151,67 € ha estat adjudicada per import de 73.915,84 €, amb un termini
de garantia de 42 mesos i el compromís de presentació de la presentació del
Pla de Seguretat i Salut en el Treball en la data de la signatura del contracte. Hi
havia un total de set propostes de licitació.
9) Finalment informar que aquesta mateixa setmana hem rebut, del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, els nomenament del jutge de pau titular i de
la jutgessa de pau suplent d’acord amb allò acordat pel Ple al seu dia. Ara
només cal que prenguin possessió un cop s’hagi publicat e seu nomenament i
ja podran exercir en el càrrec, rellevant a Josep M Miquel i Palau, qui ha estat
tants anys al servei dels veïns en la funció de jutge de pau i a qui li agraïm des
d’aquí la seva dedicació, esforç, criteri i mesura en el seu exercici.
Els i les membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
3. PRECS I PREGUNTES.
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.
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Qüestió:
A la intervenció del Sr. Daniel Rodríguez: “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.
Resposta:
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. Rodríguez de l’informe de la intervenció
municipal relatiu a les objeccions al pagament i del decret de l’alcaldia resolent
al respecte, segons allò sol·licitat.
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Crec que se t’ha enviat abans del ple.
El Sr. Daniel Rodríguez: “A quin mail, el que vaig demanar per instància o el
que valtros voleu?”
El Secretari. “Dani, al teu mail, però m’està donant, el wetransfer o la plataforma,
m’està donant un petit problema, ho estic intentant durant la sessió, d’acord?
[...] Ja ha arribat.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Cap problema. Merci”
Qüestió:
A la intervenció del Sr. Daniel Rodríguez: “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”.
Resposta:
L’ajuntament no es l’administració competent en la matèria. A més quan és una
indústria que no està al nostre terme municipal. Tampoc consta que el CECAT
emetés cap comunicat d’emergència, ni de precaució i tampoc es va activar cap
de les alertes previstes per als casos de risc.
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Qüestió:
A la intervenció del Sr. Daniel Rodríguez: “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”.
Resposta:
Informar que la documentació que consta a l’expedient en el moment de la
convocatòria del Ple i que es trasllada als regidors és la mateixa que es sotmet
a la consideració del Ple. Una altra qüestió és la relativa als documents de
treball previs, que com a tals, resten subjectes a aquesta dinàmica de canvis,
fruit de la negociació, fins al moment en que queden incorporats a l’expedient
com a documents definitius.
Qüestió:
A la intervenció del Sr. Daniel Rodríguez: ““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”.
Resposta:
Malauradament, ni en el moment del Ple ni a posteriori hem pogut copsar el
significat de la pregunta, així que us demanem ens la replantegeu i us en donem
resposta abans de la propera sessió del ple, deixant-ne constància en aquella.
Qüestió:
A la intervenció del Sr. Daniel Rodríguez: “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.
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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?”
Resposta:
La situació que estem vivint desaconsella actes com el proposat i mentre la
situació no es normalitzi no podem programar una data certa per fer
l’homenatge. Això no significa que el deixem de banda, si no que el posposem
per a un moment menys complex i més obert a la participació del major nombre
de persones.
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En quant a la declaració com a municipi feminista s’ha produït en aquesta
mateixa sessió.
Qüestió:
A la intervenció del Sr. Daniel Rodríguez: “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?”.
Resposta:
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. Rodríguez d’una còpia del correu electrònic
tramès des de l'Agrupació de municipis turístics del Baix Gaià a mode de resum
dels acords adoptats a la reunió de l’Agrupació de data 7 de juliol de 2020.
Qüestió:
A la intervenció del Sr. Daniel Rodríguez: “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”.
El Sr. alcalde: “En aquell moment no teníem la resposta, i potser no era
l’adequada, i se’m va caricaturitzar però la cosa està”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Però no pateixis que no va sortir en acta, Joan”.
El Sr. alcalde. “No tenim constància.. però a les xarxes sí.. no tenim constància
d’aquesta iniciativa...”
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Qüestió:
A la intervenció del Sr. Daniel Rodríguez: “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.”

Qüestió:
A la intervenció del Sr. Daniel Rodríguez: “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”.
Resposta:
Tal i com observava en la seva pregunta, la convocatòria encara no havia sortit.
A data d’avui la secretaria informa que la convocatòria ha estat enviada ja a la
Base de dades nacional de subvencions.

31/01/2021 Secretari-Interventor

JOAN MORLÀ I MENSA

Alhora fa lliurament del seguiment fet en la prestació del servei de la màquina
escombradora.

Qüestió:
A la intervenció del Sr. Daniel Rodríguez: “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”.
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Resposta:
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. Rodríguez de còpia del contracte administratiu
i dels plecs de prescripcions administratives particulars i de prescripcions
tècniques particulars per a l’adjudicació de la prestació del servei de recollida
de residus, neteja viària i gestió de les deixalleries del Consell Comarcal del
Tarragonès.

“Excm. Sr. Alcalde del Catllar

Resposta:
Traslladada la qüestió al Cap local de Sanitat i, alhora Director de l'EAP
Tarragona-4, Dr. Santi Borràs ha respost per correu electrònic el següent:
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01/02/2021 Alcalde
JOAN MORLÀ I MENSA
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Bona tarda Joan,
Tal com hem comentat per telèfon, és cert que des de l'inici de la pandèmia no
s'han représ las consultes de pediatria que habitualment i des de fa molts anys
es feien al divendres al Catllar. Al principi el motiu era clar, el consultori estava
tancat i obviament no es passava cap tipus de consulta. Quant vàrem reiniciar
l'activitat es va tenir que prioritzar quines consultes manteniem i quines no
podiem fer, segons el personal que disposavem, i, per poder mantenir la
seguretat de professionals i pacients.
Com és obvi, hem intentat cobrir de pediatra amb presència física durant tot
l'horari d'obertura del CAP Llevant per què des d'alli poguessim donar servei als
3166 nens assignats al CAP i també als 149 que actualment estan assignats al
Catllar i això no ens ha permès fer-ho també al nostre municipi.
Has de tenir per ben segur que tant bon punt poguem disposar del personal
necessari, reiniciarem aquesta consulta tal com hem fet, per compromís
institucional, des de fa molts anys i, és més, com a responsable i també com a
catllarenc posaré tot el meu esforç per què això sigui ben aviat.”
Qüestió:
A la intervenció del Sr. Daniel Rodríguez: “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.
Algú està fent el seguiment d’aquesta concessió. Es normal que una concessió
que gaudeix de piscina, tanqui entre setmana en festiu.
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”.
Resposta:
Cal dir que degut a l’excepcionalitat viscuda des del mes de març, amb
tancament durant setmanes de l’espai i l’atípic servei que les restriccions
d’aforament han permès no s’han aplicat les mesures de seguiment que en una
temporada normal s’haurien adoptat. No obstant, demanarem a la
concessionària les dades de cotització dels empleats. Resta aclarir que la
concessió es del restaurant, però no porta aparellada la gestió de la piscina,
que manté l’ajuntament.
Intervé el Sr. Daniel Rodríguez: “Llavors fins ara no s’ha fet aquest seguiment?”
El Sr. alcalde: “No”
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El Sr. Daniel Rodríguez: “Si surt alguna irregularitat, l’ajuntament formaria part
d’una denúncia com a administració”
El Sr. alcalde: “S’hauria d’avaluar tot plegat”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale. Doncs fins ara no s’ha fet. Jo penso que l’estiu
estava obert, se podia anar, però bueno el setembre, és igual m’ho apunto”

JOAN MORLÀ I MENSA

Qüestió:
A la intervenció del Sr. Daniel Rodríguez: “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 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?
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?”
Resposta:
En el marc de distribució de competències en matèria sanitària, l’ajuntament és
la darrera de les administracions a qui se li assignen facultats, no obstant, estem
disposat a col·laborar amb allò que calgui amb qui ens ho sol·liciti.
Des de l’ajuntament s’està treballant en un programa de voluntariat per tal
d’atendre aquelles necessitats que vagin sorgint en cas de confinament o
situació d’emergència anàloga.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

31/01/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

01/02/2021 Alcalde

El Sr. alcalde. “D’acord”

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

4e4b2840c02e475ab79b8f327bd09c75001

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

60

Així les coses, dir que, a tall d’exemple, a la darrera sessió de la Junta de
Govern Local l’ajuntament es va comprometre a subministrar gel hidroalcohòlic
a l’institut escola en cas de necessitat i a aquests efectes adquirirà un romanent
d’aquest producte, atenent a les peticions de l’equip directiu.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Qüestió:
A la intervenció del Sr. Antonio López: “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”.
Resposta:
D’acord amb allò consensuat amb l’empresa adjudicatària del servei i atesa la
impossibilitat que els camions prestin el servei al camí del Corral de Neri, es
procedirà a ampliar la capacitat de les illes instal·lades a la urbanització més
propera, que és Mas Vilet dels Pins i així garantir el servei als veïns d’aquella
zona.
Qüestió:
A la intervenció del Sr. Antonio López: “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”
Resposta:
Al respecte d’aquesta qüestió i fetes les consultes a la direcció del centre ens
confirma que només una família ha manifestat interès per aquesta possibilitat,
essent doncs, i fins que la demanda sigui més generalitzada, poc viable
escometre aquets canvis. Més si tenim en compte la situació de pandèmia i les
mesures preventives adoptades en el marc dels centres educatius i la facilitat
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amb la que es van canviant i ajustant. Potser cal estudiar la possibilitat de cara
a futurs cursos.
62

Qüestió:
A la intervenció del Sr. Antonio 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Abans del següent ple, si ens podeu enviar la documentació amb el Registre de
Sortida.
Demanem se’ns faciliti aquesta documentació. A tots els grups”
Resposta:
Respecte de la subvenció esmentada, aclarir que l’ajuntament va concórrer a
la convocatòria de subvencions destinades als municipis, amb matèria de
Protecció de la Salut Publica, amb motiu de la COVID-19, el termini de
presentació de la qual coincidia amb la convocatòria per a la realització
d'accions de foment de la reactivació ocupacional i econòmica, d’aquí la
possible confusió.
Finalment, dir que a aquesta convocatòria de foment no es va concórrer.
Tot seguit el Sr. alcalde convida a als membres de la corporació a formular els
precs i preguntes que tinguin per convenients.
Intervé el Sr. Jordi Eliseu Porta: “Jo volia fer un prec sobre el caminet que tenim
aquí, del carrer Pau Casals fins al carrer de Franca, que com sabeu no és de
l’ajuntament, però és un caminet que fa el servei perquè tots els nens i nenes i
les mares i pares que hagin d’anar a l’institut puguin fer o agafar un camí més
curtet per anar l’escola, a veure si havia la possibilitat de que es netegés una
mica o es deixés una mica més ample perquè està molt brut i és una mica
precari.”

JORDI CABRE MARTORELL
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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.
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El Sr. alcalde: “A veiam, si entenc és el caminet que anava per darrera el carrer
de França”
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El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Bueno, si baixes abans d’entrar al carrer de França a
la dreta, fins el Carrer Pau Casals que és tot lo que és l’eixampla, tots els nens,
pares i mares passen per allà, se que no és de l’ajuntament, algun any s’ha fet
s’ha netejat i s’ha ampliat el camí s’ha netejat una mica perquè puguin passar
els pares i els nens”
El Sr. alcalde: “Allò és propietat privada”

JOAN MORLÀ I MENSA
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Firma 1 de 2

31/01/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

01/02/2021 Alcalde

El Sr. Jordi Eliseu Porta: “No sé, però hi passa tothom”
El Sr. alcalde: “Hem d’entendre la diferència entre propietat privada i propietat
pública, en tot cas, el que pot fer l’ajuntament és demanar-li al propietari si ens
hi deixa, però en principi, allò és propietat privada i l’ajuntament no pot invertir
sense permís, s’hauria de declarar d’interès públic, és un camí que en el seu
moment es va obrir perquè hi havia un pla urbanístic però finalment allò va
decaure i s’ha anat fent petit, be allò havia estat un camí que s’hi podia passar
amb vehicle, però el que jo em refereixo, és propietat privada.”
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Bueno, canvio el prec. Podem parlar amb el propietari,
l’ajuntament pot parlar amb el propietari d’aquest terreny perquè es deixi netejar
i poder passar una mica tota la gent que va des del carrer de França al carrer
Pau Casals o eixampla o viceversa, doncs.”
El Sr. alcalde: “Entenc que és un vial, que va molt bé, perquè sempre, és aquest
pas entre el carrer de França i l’eixample, tan necessari, però be, parlar es pot,
es pot intentar”
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Aquest per un costat, per l’altre m’estava mirant, el
portal que tenim de transparència, i en el tema de la relació dels llocs de treball,
vaig fer una ullada per veure el que hi havia, i resulta que allí tenim els
pressupostos i les modificacions del pressupostos, crec que això en algun
moment tindríem que actualitzar-ho, suposa que hi ha més coses, estava
interessat en veure com estava el tema dels llocs de treball del personal de
l’ajuntament, pues, solament surt el pressupost i la plantilla, per anys i les
modificacions que es fan de crèdit, hauríem d’actualitzar-ho, jo crec”
El Sr. alcalde: “Això és un prec?”
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El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Si”
El Sr. alcalde: “D’acord actualitzar el portal de la transparència. Molt bé”
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Preguntes després, no?”
El Sr. alcalde: “Podríem passar a fer tots precs i després passem tots a
preguntes”
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Per mi perfecte”
Intervé el Sr. Daniel Rodríguez: “Deu estat estipulat això? No ho sé..”

JOAN MORLÀ I MENSA
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El Sr. alcalde: “Si, precs i preguntes, jo penso que te un ordre més .. podríem
fer tots els precs i després passéssim preguntes”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Per mi si, el prec que tinc enllaça amb lo del Jordi, va
per aquesta banda, se pot fer així, cap problema. Va enllaçat, perquè mira,
estàvem parlant, a la web de l’ajuntament hi consten les bases per a demanar
una subvenció municipal per a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament
de l’energia solar, tèrmica i fotovoltaica, igualment també hi consten les bases
per a demanar subvenció per a l’exercici i promoció d’activitats esportives.
Que nosaltres sapiguem els pressupostos municipal vigents no contempla cap
partida, ni tampoc està previst per a destinar diners en un futur per aquests
conceptes, és per això que demanem que es doti de les partides
pressupostàries necessàries corresponents o es retiri aquesta informació de la
web de l’ajuntament amb la màxima brevetat possible.”

El Sr. Daniel Rodríguez: “Agraeixo la contestació, però si demano la màxima
brevetat possible, 60 dies, me sembla que aquesta és ben senzilla, potser a
vegades no m’he explicat del tot bé, hi ha dos subvencions que no esta dotades
de pressupost, o se li dona pressupost o es treu la informació de la web, és ben
senzill”
El Sr. alcalde: “T’hem entès Dani. Et contestarem el més aviat possible. S’han
de comprovar totes aquestes afirmacions que fas. El més aviat possible”

JORDI CABRE MARTORELL
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Alcalde. “D’acord et contestarem per escrit. Hi ha molta informació aquí”
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Intervé el Sr. Antonio López: “tinc un prec. Jo els anava fer tots seguits, però
bueno, al fer aquestes distincions entre precs i preguntes, tinc un prec.

01/02/2021 Alcalde

65

En l’actualitat, faig una mica de resum per a la resta de companys, sàpiga de
que va, en l’actualitat hi ha un vigilant municipal que està realitzant un curs a
l’ISPC, Institut de Seguretat Pública de Catalunya, per a vigilants, el curs
excedeix de les 40 hores anuals que tenen tots els treballadors municipals per
a formació, però que el treballador ha de retornar la resta d’hores que dura
aquest curs, des del nostre grup volem sol·licitar, ja que és un curs oficial i
obligatori per a poder exercir les funcions de vigilants del qual se beneficia tot
el municipi, que no tingui que retornar aquestes hores, ja que en tots els
municipis es fa així, quan tu vas a l’escola de policia, a l’institut, les hores que
estas allà, estàs fent una formació que es reglamentada per exercir a teva
formació, després no es retornen les hores, per tant el nostre grup demanaria
que aquesta companya, concretament aquesta vigilant que està fent aquest
curs, que a més a més és obligatori tenir aquest curs per poder ser vigilant, no
tingui que retornar les hores entre les 40 que té concedides hasta el total
d’hores”
El Sr. alcalde: “Ho considerarem i et respondrem”

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

El Sr. Antonio López: “Gràcies”
El Sr. alcalde: “Algun prec més? Passem a preguntes si us sembla be. Qui
comença?”
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Jo no en tic cap de pregunta”

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. Alcalde: “D’acord”
[...]
El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale, a més saps el que passa, a part del formulari,
també me n’han donat alguna pel carrer, perquè l’altre dia vas fer la brometa
amb el tema de que ja us coneixen, al MO1-TE també, més que res per les
tendes i tal, allà on aneu per eleccions allà també estem naltros.
Tinc una pregunta, suposo que sí que me la podràs respondre, es directament
al regidor de cultura Sr. Marcelo Tarantino, es molt específica, amb lo qual li
exposo directament al company Marcelo.
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Com a usuària de la biblioteca municipal del Catllar, una dona que s’ho pensa
bé, i sapiguent que ja fa uns anys que es va adherir a la xarxa de biblioteques
públiques de la Generalitat Catalunya, voldria saber perquè les múltiples i
diverses dinamitzacions culturals que es fan habitualment a totes les
biblioteques, no es fan aquí al Catllar?
Perquè nomes el servei bibliotecari, de biblioteca municipal, es redueix al
préstec de llibres?”

JOAN MORLÀ I MENSA

El Sr. Daniel Rodríguez: “El tema, bueno, per lo que entenc, estem adherits a
la xarxa bibliotecària, no? A la xarxa de biblioteques de Catalunya. Aquesta
persona lo que preguntava és que si a totes les biblioteques es van fent
habitualment diverses dinamitzacions culturals com és que en aquesta del
Catllar no s’està fent i s’està reduint només el servei al préstec de llibres?
El Sr. Marcelo Javier Tarantino: “Por la respuesta genérica de lo general de
todo si queréis te lo amplio, pero en una obertura normal de la biblioteca se
hacen presentaciones de libros, cuentacuentos en la biblioteca, se vienen
haciendo siempre, a ese tipo de dinamizaciones se referirán. Que hacen en
otras bibliotecas? Normalmente lo que hacen en otras bibliotecas lo hacemos
en ésta, pero quizas alguien vio que en otra biblioteca se está haciendo otra
cosa que puede aportar alguna idea y puede decir esto que lo vi en tal
biblioteca, vale, genial, no cuesta nada hacerlo, si es algo que no estamos
haciendo en este momento, en un estado normal que se puedan hacer cosas”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Me consta que se estan haciendo coses y tiempo
atras he asistido a alguna”
El Sr. Marcelo Javier Tarantino: “De hecho, cuando se hacían las
presentaciones de libros o los cuentacuentos, no entraba más gente en la
biblioteca, porque no daba abasto, pero si has visto alguna, había gente
sentada en las meses, en las sillas, en el suelo, había mucha gente en
actividades que sí se hacen, lamentablemente a partir de por allá febrero o
marzo, bueno que estamos todos colgados con alfileres para hacer coses, es
una lástima, pero si hubiera alguna propuesta que alguien nota que no la
tenemos aquí o que nunca se hizo aquí, o que es una novedad seria genial que
nos digan que cosa es y la traemos aquí a la biblioteca, sin ningún problema.”

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. Marcelo Javier Tarantino: “Puedes repetir lo último Dani?”
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El Sr. Daniel Rodríguez: “Val. La pregunta va enllaçada, iba dirigida a ti porque
es una usuària de la biblioteca. Me dice tambien que en el tema de las
bibliotecas públicas, que se puede ofrecer cultura gratuïta, no se si ha
planteado, me pregunta.
Se ha planteado aprovechar el presupuesto destinado a cultura haciendo
activitats culturals a la nostra biblioteca y aprovechar, no se si el covid lo permite
o no, y en la misma linea per si que nos sol·licita que te lo pida por escrito
porque creo que es un cifra que quizas no tienes..
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Quants llibre ha comprat aquest any l’ajuntament per a la biblioteca? i si hi ha
projecte cultural per aquest any i pel vinent? tenint present el compliment de les
mesures de seguretat.
El Sr. Marcelo Javier Tarantino: “Acá supongo que se está refiriendo a
proyectos culturales específicos de la biblioteca, no a proyectos culturales del
centro cultural, a actuacions, y presentacions de grupos, o lo que sea, supongo
que se refiere a lo que es biblioteca”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Si claro lo que pueda entrar en biblioteca, en general
es, estamos en COVID i tal, aparte lo de los libros, que si que entiendo que es
una cifra que al igual se agradece si la tienes, sin problema, vale, estem en
COVID, sabíem qui hi ha restriccions, en alguna banda s’està fent alguna cosa,
ens hem plantejat, poder fer coses aquí, o sigui, hi ha un projecte, podem fer
coses, o si hi ha intenció de fer cosetes? encara que hi hagi el covid, intentant
de fer-les”
El Sr. Marcelo Javier Tarantino: “En la biblioteca tanto como en el centro
cultural, todo va ligado totalmente a las disposiciones de sanidad pública, como
ya sabemos todos. Hay un recital que se iba a hacer de dos días, el 14 i 15, se
terminó pasando para el 29 posiblemente, i seguramente se caerá también
porque no se puede hacer”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Estoy al día”
El Sr. Marcelo Javier Tarantino: “Con esto mismo, estos con el tema este todo
el día, claro y coses así como organizar un evento tanto en biblioteca, como un
evento cultural, en general, hay que tener una previsiion, porque hay una
contratación, hay equipos, hay una serie de coses, hay traslados de gente, y
entonces es una lástima tener que decirles, no nosotros, sino sanidad, mañana
no se hace, no se puede apuntar la gente, y tener que tirar atrás un proyecto
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así, por esto es que estamos realmente tomando con pinzas todo lo que se
hace en cuanto a contrataciones de lo que sea y la biblioteca no está exenta de
esto, en cuanto acá a fin de año, que está proyectado para hacer en la
biblioteca? no hay nada especifico, que se puede levantar el teléfono y contratar
un cuentacuentos o lo que sea en tres días? se puede hacer no hay ningún
problema, pero no nos dejan, no podemos hacerlo, ese es el problema.
Y la cifra de números va mas ligada a la cifra del importe de las subvenciones
que nos dan y tal, pero si queréis preguntaré a Isabel para tener el número
exacto de libros, a los que correspondieron de esa”

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

31/01/2021 Secretari-Interventor
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01/02/2021 Alcalde

El Sr. Daniel Rodríguez: “Mas que el importe, cuantos libros? me han pedido
que traspase esta pregunta, entiendo que es una cifra que no se tenga en
mente, sin problema, me doy por respondido”
El Sr. Marcelo Javier Tarantino: “Perfecto. Gracias”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Me’n queda una altra. Dirigida a la Regidora de
Benestar i Família, Montse, [...]. Estem aquests dies amb el tema de les ajudes
i demes, no vull entrar, si que vull entrar però com que de moment no es poden
tocar, entraré el dia que acabin, i ja parlarem del tema, però si que ens agradaria
saber a quantes persones se’ls ha denegat l’ajut dels aliments i per quin motiu?
La Sra. Montse. Bueno si, hi ha hagut un error, s’ha fet un recàlcul, una revisió,
s’havia denegat a dos persones, a dos famílies però s’ha fet una revisió, hi havia
un error en el càlcul i se’ls ha concedit , per tant no hi ha ningú que s’hagi
denegat
El Sr. Daniel Rodríguez: “Perfecte. I, anava en relació aquest, i m’alegro, i dono
les gràcies, en nom de tothom, a qui hagi fet la rectificació, perquè és un gran
que.
Hi ha algun pla de treball conjunt amb altres entitats d’ajut social? com Càrites
o el voluntariat? Bueno, actualment tots són Càritas, diria.”
La Sra. Montserrat Mestre: “Si. Ho estem engegant tot, ho estem parlant. Fins
hi tot amb l’institut, que és on es pot detectar casos que se’ns escapen i estem
amb serveis socials, amb la treballadora social, que és una noia nova, la que hi
havia està de baixa. Ara hi ha una persona nova i ho estem lligant amb
previsions, perque no se’ns escapin casos que no es detecten. Pensem que
són pocs els casos que han fet demanda, millor que fos així, però creiem que
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potser hi ha algun que se’ns escapa, intentarem fer la detecció des de l’institut,
des de serveis socials, des de les urbanitzacions i també des de Càrites. Estem
una mica lligant-ho tot entre tots”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Perfecte. M’alegro la contestació tan ràpida i tan
concisa, i que s’estigui fent”
La Sra. Montserrat Mestre: “Si s’està fent”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Perfecte. Merci Montse.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

01/02/2021 Alcalde

La última. No sé si és per tu Joan, o és de secretariat, de secretari, s’ha
interposat un recurs de reposició a les bases pel personal de brigada, sabem
com està aquest recurs?”
El Sr. alcalde: “Si, jo l’he vist entrar al registre, però està seguint el seu procés
habitual, passa pels serveis jurídics de l’ajuntament, que en aquest cas és el
secretari, perquè és un recurs de reposició i qui ha de respondre
documentalment és el secretari, que és qui sap de que van les coses, de lleis”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Entenc que s’està mirant doncs”
El Sr. alcalde: “L’ajuntament té l’obligació de mirar-s’ho tot”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Pensem que hi ha una equivocació allà perquè el
tema. No podem ser país que volem acollir i després excloure els no europeus
en contractacions d’aquest tipus”.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

31/01/2021 Secretari-Interventor

El Sr. alcalde: “S’ha d’avaluar i obrar en conseqüència”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Si suposadament estigués bé ara mateix, sempre ho
dic amb tot, es poden revisar aquestes bases? encara que estigues bé,
legalment si a un puesto d’aquestes característiques no poden accedir
persones que no siguin espanyoles o europees, se pot mirar aquestes bases?”
El Sr. alcalde: “Tot es revisable, em sembla que ho hem dit diverses vegades,
per això estem nosaltres aquí, per actuar en aquest sentit. Si alguna cosa es
detecta que no està bé, nosaltres intentem rectificar-ho, per això estem, però
ara que passi el procediment habitual, que és de revisar-ho i llavors ja parlarem.
El secretari quan acaba la seva feina passa a les decisions, si són polítiques, a
nosaltres, que és el que ens pertoca i llavors en parlarem, però primer hi ha els
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fonaments de dret que es diuen, que s’han de respectar i aquí si, que en
fonaments de dret, nosaltres no podem fer res, perquè és un nivell superior, per
tant ho tenim present i s’avaluarà i s’obrarà en conseqüència”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Perfecte. Com a últim, sabem quanta gent ha
sol·licitat, del tema d’aliments, m’ha contestat la companya Montse, que ja li he
agraït, sabem quantes empreses han demanat l’ajuda que vam obrir les
subvencions i quantes persones han demanat lloguer, ajudes de lloguer?”

01/02/2021 Alcalde

El Sr. alcalde: “Et passarem l’estadística, avui mateix mirant el registre ha entrat
alguna demanda d’autònoms, o una o dues, ara de memòria no t’ho puc dir
perquè em podria equivocar, mirarem, com ja t’he dit abans, amb la major
brevetat possible poder-t’ho dir”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Sabem que són baixes les xifres, sabeu perquè són
baixes, perquè els requisits són molt amplis, ho vaig dir en el seu dia, tenim el
compromís de revisar-les per tota la corporació si veiem que no eren efectives,
veritat?”
El Sr. alcalde: “Si, si”

JOAN MORLÀ I MENSA

Merci, ja estic”
Intervé el Sr. Antonio López: “Com sembla que les dades que tenim del Consell
i l’Ajuntament, les diferents fraccions de la brossa de vegades no concorden, a
mi m’arriben unes dades del Consell, aquí a l’ajuntament, en altres plens que
he preguntat, se donen unes altres, voldria demanar les freqüències de cada
fracció, tant a l’hivern com a l’estiu, si és que varia, de l’hivern a l’estiu, si són
les mateixes pues no, la freqüència, així com la freqüència de la neteja viària, i
on es fa i en quina freqüència també. És a dir, una cosa és les fraccions de la
brossa i de la poda, quines freqüències tenen, tan a l’hivern com a l’estiu, i
després el tema de la neteja viària, la freqüència, on es fa aquesta neteja.
Una altra pregunta: entenc que això ja se’m contestarà, que no ho tens al cap.
Agrairia, Joan, com diu el company Dani, d’aquí que no tenim el proper ple fins
el mes de gener, si és possible que s’enviï abans, entenc que en una setmana
deu dies, es pot enviar.”

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

31/01/2021 Secretari-Interventor
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El Sr. Daniel Rodríguez: “Es va comprometre tothom.
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El Sr. alcalde: “Jo només dir-te que bona part d’aquestes dades que demanes,
estan en el plec de condicions, penjat a la web del Consell Comarcal”
71

El Sr. Antonio López: “Jo tinc el plec de condicions, i ho he portat en varis plens,
de los que fem presencial i ho he ensenyat allà, però em sembla que no
concorden”
El Sr. alcalde: “Malauradament hi ha una dispersió de dades”
El Sr. Antonio López: “Per això”

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

01/02/2021 Alcalde

El Sr. alcalde: “A la realitat nosaltres diem unes coses i el Consell Comarcal en
diu unes altres, si fins i tot es probable, que hi ha una consultoria, que ha
contractat el Consell Comarcal, que també diu alguna cosa una diferent. Estem
jugant...”
el Sr. Antonio López: “Però jo entenc, que l’ajuntament ha de saber el que ha
contractat i el que està pagat, per tant, ...”
El Sr. alcalde: “Això està en el plec de condicions”
El Sr. Antonio López: “Ficaré un exemple del que no me concuerda, per
exemple, la neteja viaria que està contractada segons el plec, solament és per
a les urbanitzacions, i me consta que alguns dies a la setmana, o al mes, la
màquina ve a netejar en el poble i això no surt en el plec, per tant no me
concuerda, per això demano que sigui l’Ajuntament que me doni aquesta
relació”

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. alcalde: “D’això en soc conscient, i et respondrem per escrit, demanaré
les dades al tècnic i que us ho faci arribar”
El Sr. Antonio López: “Molt bé. Gracies.
Després també, aquest mes passat, si no recordo malament, el mes d’octubre,
va sortir a la premsa que dues cases de turisme rural del nostre municipi, es
van realitzar dos festes il·legals, il·legals perquè no complien la normativa que
hi havia en aquell moment del tema del COVID.
La pregunta seria: pot l’Ajuntament sancionar o retirar la llicència a aquestes
dues cases?, i una altra pregunta és: que ha fet l’Ajuntament en aquest dos
casos?”
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El Sr. alcalde: “Jo diria, que és la que, una va passar a Mas Vilet, no? i l’altre lo
que seria Mas de Tarrès, a aquests dos és el que et refereixes?”
El Sr. Antonio López: “Si, si, va passar el mateix dia, va donar la casualitat”
El Sr. alcalde: “A la de Mas Vilet, vam trametre el formulari que va fer, el
comunicat que va fer el vigilant, el vam trametre al Departament de Salut, que
és amb qui l’havien de fer, referent al cas de la masia del Mas de Tarres, doncs,
voldria dir-te, be, i potser no hauria de ser així, és que em vaig enterar per la
premsa”

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

01/02/2021 Alcalde

El Sr. Antonio López: “Vale. Això és una part de la pregunta”
El Sr. alcalde: “Es podria revisar. Crec que això ha seguit el seu curs, els
mossos d’esquadra han fet les denúncies, i referent del que dius de si podem
retirar la llicència, estudiarem el cas”
El Sr. Antonio López: “Vale, d’acord.
Continuo. Volem sol·licitar quants informes d’incompliment de les ordenances
municipals han realitzat els vigilants municipals des de l’inici d’aquesta
legislatura i quants han acabat en sanció?”
El Sr. alcalde: “De tot? De disciplina urbanística, d’abocament de brosses... de
tot?”
El Sr. Antonio López: “De tot. Si sí, incompliment de les ordenances municipals.”

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

31/01/2021 Secretari-Interventor

El Sr. alcalde: “D’acord, doncs això és un treball que t’hem de preparar”
El Sr. Antonio López: “Bueno, ja sé que no m’ho diràs ara. Per això t’ho deixo”
El Sr. alcalde: “Tornem a estar en el mateix, això pot tenir la seva eficàcia de
trametre-ho en un ple, però aquesta és una informació que es podria fer
perfectament per instància i després fer-ne l’ús que calgui, però bé.. és el lloc
per fer-ho el ple. D’acord ja t’ho demanarem. S’ha de recopilar informació i
enviar-te-la”
El Sr. Antonio López: “Molt bé. Després. Volíem sapiguer, quantes persones,
quants alumnes hi ha a les classes d’anglès i de música, el cost que té per a
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l’ajuntament aquests cursos, i quan recapta l’ajuntament per part dels alumnes,
d’aportacions de lo que paguen els alumnes i si tenen subvencions alguns
d’aquests cursos, les subvencions que rep també l’Ajuntament per aquetes
qüestions”
El Sr. alcalde: “D’acord”.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. Antonio López: “Aquesta que faig ara, la faig cada any, es una informació
que demanen cada any, com aquest any el ple és en novembre, lo faig en
novembre, que és saber la relació d’actes culturals, i aquests any Marcelo ja ha
fet referència una mica, s’ha fet ben poc, no, però la relació d’actes culturals, i
festius, de les festes majors o de les diferents festes que s’hagin fet durant el
2020 i el cost de cada actuació, aquest any serà bastant curta la llista, però
bueno. És una informació que demanem cada any i aquest any també la
demanem”
El Sr. alcalde: “Es pots entendre que no et contesti a totes aquestes preguntes”
El Sr. Antonio López: “No, no.. per això si vec que calles jo continuo”
El Sr. alcalde: “Si jo tingués aquestes xifres al cap seria...”
El Sr. Antonio López: “Joan, que entenc que no les has de tenir al cap aquestes
xifres, per això no et dic res.
Després nos ha arribat que es fa fer un parte diari als vigilants, en paper, m’he
quedat una mica sorprès perquè, en la meva època d’alcalde, se va comprar
una eina informàtica, als vigilants, un programa informàtic, que se diu drag, que
me consta que encara està en funcionament, que és un programa que utilitza
la majoria de vigilants i policies de Catalunya, i tal, en el qual se fica totes les
incidències que hi ha, també aquest programa és molt ampli, me consta que
està capat en algunes de les seves funcions, nos agradaria sapiguer perquè
està capat en aquestes funcions que són essencials per a que els vigilants
puguin desarrollar la seva feina
I després si se fa un control del programa informàtic de seguiment del qual
disposa el vehicle dels vigilant, perquè com aquest programa informàtic de
seguiment que disposa el vehicle dels vigilants, entre otres coses se podria
sapiguer el recorregut que han fet i els lloc on han estat i per quines
urbanitzacions i per quins llocs han passat i no se tindria que demanar que cada
dia lo facin constar en un paper, no, tot això, perquè tot això ja, totes aquestes
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dades estan ja ficades, en el servidor de l’ajuntament, simplemente s’ha de
consultar, per lo tant, jo crec que no sé perquè no es fa en aquest sentit.
74

Deprés l’Institut Català de la Dona, ha iniciat una campanya de sensibilització
contra el masclisme i ha entregat als ajuntament unes pegatines per ficar en les
papereres dels municipis, nos agradaria sapiguer si ja s’han repartit i si és així
a on s’han ficat.”
El Sr. alcalde: “Aquesta?” exhibeix l’enganxina objecte de la qüestió.

Firma 2 de 2
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El Sr. Antonio López: “Sí si aquesta. És per ficar-la a les papereres del carrer,
no en la teva, Joan”
El Sr. alcalde: “També [transcripció impossible per interferències en el so...] Ens
agradaria saber si ja s’han repartit en les papereres, perquè no n’hem vist cap,
no, i si no s’han repartit quan està previst fer-ho i saber on es ficaran en quins
llocs es ficaran si és aquí mateix en el poble o se ficaran també en el
urbanitzacions”
El Sr. alcalde: “D’acord”
Intervé el Sr. Francesc Saigí: “En aquesta et puc dir que hem demanat
pressupostos per fer aquestes pegatines en vinil perquè aquestes són de paper
i si les posem al carrer es faran malbé en pocs dies”
El Sr. Antonio López: “Val. Molt bé”
El Sr. Antonio López: “[...] En el mes de juny d’aquest any la Diputació de
Tarragona va treure una subvenció per a actuacions de protecció i defensa dels
animals domèstics, entre altres coses, se subvencionava diferents coses, entre
altres coses era esterilitzacions, compra de comida, gastos veterinaris,
construccions d’instal.lacions per a albergar gossos i gats de forma temporal,
etc. que por cierto, he visto en una junta de govern passada, la última que nos
ha arribat, de que ja s’ha licitat o s’ha fet una memòria, per fer precisament pel
tema que ja vaig demanar ja fa temps, d’allà en la brigada, de fer una gàbia per
als gossos que troben els vigilants, mentre no venen els de la perrera, o els
propietaris a buscar-los, bueno, pues això precisament, això era una de les
coses que se subvencionava, entre otras coses, aquesta subvenció que donava
la Diputació, i la meva pregunta és el perquè, i lo afirmo, és una afirmació a
banda de pregunta, el perquè l’ajuntament del Catllar no ha concorregut a
aquesta convocatòria, ho dic, no ha concorregut, perquè ja han sortit els
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municipis que han concorregut i la subvenció que se’ls a donat, i he vist que
l’ajuntament del Catllar, una altra vegada, igual que l’anterior que t’has referit
en el teu informe no ha concorregut i tal, i más cuando municipios...”
El Sr. alcalde: “T’informarem”
El Sr. Antonio López: “Aquí en el municipi tenim dos entitats que se dediquen
al tema de los animals que abans el Dani ha fet referència, precisament que se
dediquen a esterilitzar los gats i les colònies de gats i tot això, i aquesta
subvenció, anava també per això, se podria haver demanat per això”
El Sr. alcalde: “D’acord. Ja t’informarem”

01/02/2021 Alcalde

El Sr. Antonio López: “Ja veus que he anat ràpid”
El Sr. alcalde: “Si. Gràcies a tots, si no hi ha cap més prec ni pregunta,...”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Sol·licito que tota la informació que li passeu als
companys del psc per mail a veure si me la podeu posar en còpia a mí, si us
plau”

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. Antonio López: “Si no ja te la passaré jo Dani. No hay problema”
El Sr. Daniel Rodríguez:. “No. Però si és al mateix fer. Al mateix fer agafo tota
la info. Gràcies Antonio”
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Lo lógico seria esto que las preguntes que se hagan
o los precs que sean para todos”
El Sr. alcalde: “Per això, no obstant, totes les preguntes que es responen per
escrit, després es dona compte en el ple, encara que s’enviin prèviament. S’ha
de tornar a donar compte en el proper ple, però bè, si les voleu tenir, jo penso
que no hi ha inconvenient, no ho se”
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Per no repetir”
El Sr. Daniel Rodríguez: “N’hi ha algunes, Joan, que són més ferragoses, jo he
rebut avui el mail aquest pel wetransfer per preguntes, per això dic.. me fiqueu
en còpia i sortim guanyant tots”
El Sr. Antonio López: “Jo per mi cap problema”
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El Sr. alcalde: “D’acord doncs, si no hi ha res mes, aixequem la sessió. S’aixeca
la sessió. Bona nit a tots i que vagi molt bé! Adeu-siau”

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

31/01/2021 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

01/02/2021 Alcalde

I quan manquen cinc minuts per les 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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