ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 14 DE GENER DE
2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia catorze de
gener de dos mil vint-i-ú, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs./Sres. Regidors/es que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària del ple:
Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS/ES:
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS)
Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL CATLLAR-ECG)
Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM)
Francesc Saigí Nuñez (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)
Jordi Eliseu Porta González (Cs)
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a tractar els punts inclosos a l’orde del
dia.
A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 12 DE NOVEMBRE
DE 2020 I A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 10 DE DESEMBRE DE 2020.
Es dóna compte de l’esborrany de les actes corresponents a les sessions
ordinària de data 12 de novembre de 2020 i a la sessió extraordinària de 10 de
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ALCALDE:
Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM)
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desembre de 2020, les quals havien estat trameses juntament amb la
convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
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Acte seguit se sotmeten a votació els esborranys de les actes amb el següent
resultat:
El Sr. Antonio López: “El Carles si no surt la imatge no surt com que estigui en
el ple”.
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El Secretari: “Al Carles no podem comptabilitzar-lo com a present, perquè no
surt la imatge, no puc garantir que estigui present en aquests moments. S’ha
de continuar sense el seu vot”.
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR), Marcelo Javier Tarantino
Mingo (EL CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM),
Francesc Saigí Nuñez (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: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa les actes s’aproven per unanimitat.
El Sr. alcalde: “Molt bé. No se si es que deu tenir un problema tècnic el Carles
o què, permeteu fer-li una trucada a veure què passa perquè ha estat fins ara
connectat amb nosaltres, no”.
El Secretari: :De fet està connectat, l’únic que té la càmera apagada. El que
hauria de fer es posar la càmera sinó no tenim garantia de que estigui seguint
la sessió”.
El Sr. alcalde: “Si però tampoc se’l sent la veu, quan se l’interpel·la, ara .. no.
Ah. Bé continuem”.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ
AMB
L’AJUNTAMENT
DE
TORREDEMBARRA
PER
AL
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DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA D’ACTUACIONS EN L’ÀMBIT
TURÍSTIC DEL BAIX GAIÀ.
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
intervé el Sr. Daniel Rodríguez: “Jo perdona, Joan, només una pregunta ja se
com abans de parlar l'altre dia a junta de portaveus, abans de la votació, existeix
algun projecte d'actuació de lo que es farà arrel d’aquest nou conveni? No el
conveni com a tal que ja l’he vist, sinó si existeix algun projecte d'actuació en
els llocs on se farà i demés en cada població o se li dona la gestió i aniran fent?”

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

16/03/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

17/03/2021 Alcalde

El Sr. alcalde: “No, no, en el mateix conveni estableix que hi haurà un
representant de cada municipi i de fet si és canvia aquest model de gestió és
perquè doncs, l'altre estava un pèl, per dir-ho d’una manera o altra, encallat, no
s'avançava suficientment, esta en formació que es diu, o no sé com ho diuen.
Estem treballant, ja molt avançada, d'una pàgina web no, que inclou tota la
informació, diguem-ne d'oferta turística de cada municipi, realment encarna no
s'ha acabat del tot hi ha algun municipi que encara no ha portat alguna
documentació crec.
Hi han hagut sempre, a cada reunió hi ha moltes idees però sempre acaben, no
acaben de tirar endavant, es a dir, tenim la voluntat, tenim els instruments però
ara calia això, una gestió, el que sí que sempre, la majoria de coses, sí que
poden ser localitzades un municipi perquè sigui d’interès general, però quasi
sempre són actuacions que abarcaran tots els municipis, com podrien ser,
reactivació dels camins d'aquests que hi ha entre municipis; quant a la pàgina
web estigui en funcionament doncs també serà un intercanvi d’informació
turística de cada municipi perquè això, aquesta gestió, no implica que cada
municipi pugui tenir el seu àmbit de gestió particular, no exclou eh. Nosaltres
com a centre d'interpretació dels castells del Baix Gaià podem anar tirant no,
ara sempre informant amb aquesta estreta col•laboració”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale. Entenc que després, un cop així, es reuneix
cada equip temps i aquí surten els projectes, però inicialment no hi ha un
projecte de treball anual, ni res, que va fent a mesura que es va quedant, vale”.
El Sr. alcalde: “Si. Jo suposo que amb aquest nou, amb aquesta empenta que
se li vol donar, doncs totes aquestes idees que moltes vegades han quedat,
doncs per acabar de realitzar, a d'ajudar, de fet, si no funciona ara doncs no, ja
no sé que pot passar.
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El Sr. alcalde. D’acord hi ha alguna cosa més?
Sinó passaríem a la votació doncs”.
Es dona compte de la següent proposta:
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Antecedents.
En data 27 de juny de 2013 es va signar el conveni marc de col·laboració entre
el Consell Comarcal del Tarragonès i els ajuntaments d'Altafulla, el Catllar,
Creixell, la Nou de Gaià, la Pobla de Montornès, Renau, la Riera de Gaià, Roda
de Berà, Salomó, Torredembarra, Vespella de Gaià i Tarragona per a l'execució
d'actuacions de desenvolupament local en l'àmbit turístic per al
desenvolupament socioeconòmic del Baix Gaià.
Aquest conveni per a actuacions en l'àmbit turístic del Baix Gaià naixia per
donar continuïtat a les actuacions emmarcades en el Pla Turístic i el conveni
"Castells del Baix Gaià" que en anualitats anteriors es van desenvolupar
mitjançant l'organisme autònom del Consell Comarcal del Tarragonès, en
dissolució en aquells moments, i els ajuntaments. El conveni pretenia continuar
duent a terme actuacions, especialment les de promoció turística.
Després de diverses propostes i iniciatives per establir una base jurídica segura
i eficàcia en la gestió, en la reunió de l'Agrupació de municipis turístics del Baix
Gaià del dia 6 de juliol de 2020 es va presentar la proposta de Conveni
d'encàrrec de gestió entre els ajuntaments del Baix Gaià i el de Torredembarra
per al desenvolupament del programa d'actuacions en l'àmbit turístic del Baix
Gaià.
L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
regula els encàrrecs de gestió com una forma d’alteració dels elements
determinants de l'exercici de la competència però no de la titularitat dels òrgans
administratius.
Les seves característiques són:
- Realització d'activitats de caràcter material o tècnic per un altre òrgan
administratiu o entitat de dret públic, de la mateixa administració o diferent,
sempre que aquesta activitat estigui dins de les seves competències, per raó
d’eficàcia o quan no es disposin dels mitjans tècnics idonis per dur-la a terme.
- No comporta la cessió de la titularitat de la competència, ni dels seus elements
essencials, per tant és responsabilitat de l’òrgan que fa l’encàrrec emetre els
actes o les resolucions de caràcter jurídic que fonamentin l’actuació.
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- L’òrgan al qual s'efectua l’encàrrec té la condició d’encarregat del tractament
de les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés per dur a terme
l’encàrrec.
- Entre òrgans administratius o entitats de dret públic de la mateixa
Administració: es formalitza segons estableixi la normativa pròpia i, si no n'hi
ha, per acord exprés. Per assolir eficàcia cal publicar-ho en el DOGC.
- Entre òrgans administratius o entitats de dret públic d'administracions
diferents: l'encàrrec de gestió es formalitza mitjançant un conveni, que cal
publicar en el DOGC, però no perquè sigui eficaç.
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Examinat el contingut del conveni en que es materialitza l’encàrrec de gestió
entre els ajuntaments que conformen l’àmbit del Baix Gaià, entre ells el del
Catllar, i el de Torredembarra per al desenvolupament del programa
d’actuacions en l’àmbit turístic del Baix Gaià, que consta a l’expedient i es dona
per reproduït.
Normativa aplicable
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de competències
executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Generalitat
de Catalunya.
Llei del Parlament de Catalunya, 14/1997, de 24 de desembre, el Servei Català
de Trànsit
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament
Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.
Fonaments de dret.
El secretari interventor de l’ajuntament ha emès la memòria i informe jurídic que
consta a l’expedient i es dona per reproduït.
L’article 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis preveu que en els supòsits de prestació de serveis
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per delegació o conveni haurà de garantir-se la intervenció dels municipis
corresponents en la prestació del servei.
6

L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya i l’article 11 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic es preveu que la realització
d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels
òrgans administratius o de les entitats de dret públic podrà ser encarregada a
altres òrgans o entitats de la mateixa o d’una altra administració, per raons
d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur -la a terme.
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Així mateix, l’article 10.3 de la Llei 26/2010 i l’article 11.3 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic disposen que l’instrument de
formalització i la resolució de l’encàrrec gestió s’han de publicar, perquè tinguin
eficàcia, en el diari o butlletí oficial corresponent.
La formalització de l’encàrrec de gestió, s’ajustarà al següent procediment:
a) Aprovació de l’encàrrec de gestió pels òrgans de govern competents dels
ajuntaments signants.
b) Signatura del conveni aprovat pels respectius representants legals.
c) Publicació del conveni al Butlletí Oficial de la Província. A partir d’aquesta
publicació, el conveni tindrà eficàcia.
L’article 114.3 lletra e) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació per adoptar els acords relatius a
l’acceptació de delegacions o encàrrecs de gestió realitzats per altres
administracions.
Així mateix, l’article 47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, estableix que es requerirà el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal dels membres de les corporacions per a l’adopció
dels acords relatius a la transferència de funcions o activitats a altres
administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs
de gestió realitzades per altres administracions, excepte que per llei s’imposi
obligatòriament.
Atenent al que preveuen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
del règim jurídic del sector públic pel qual regulen el règim jurídic dels convenis,
i així mateix, els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
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jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, pel qual
es regula el règim jurídic dels convenis interadministratius.
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Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, acordi:
Primer.- Aprovar l’encàrrec de gestió entre els ajuntaments que conformen
l’àmbit del Baix Gaià, entre ells el del Catllar, i el de Torredembarra
per al desenvolupament del programa d’actuacions en l’àmbit turístic
del Baix Gaià.
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Primer.- Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió que consta a l’expedient i es
dona per reproduït.
Segon.- Notificar l'acord als ajuntaments de l’àmbit del Baix Gaià, d'acord amb
allò previst als articles 40 i 42 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Tercer.- Trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament
de Governació i Administracions Públiques certificat de l’acord i una
còpia del conveni.
Quart.-

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

Cinquè.- Donar compliment a les obligacions de publicitat del present conveni
i encàrrec de gestió.

16/03/2021 Secretari-Interventor

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre
Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc Saigí Nuñez (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).
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:

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.
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3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ ANTERIOR I
DEL CONVENI DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ
D’HABITANTS I APROVACIÓ DEL NOU D’ENCÀRREC DE LA GESTIÓ
INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS A LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA I DEL RESPECTIU CONVENI REGULADOR.
Es dona compte de la següent proposta:
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EXPOSICIÓ DELS FETS
En data 17 de desembre de 2020 aquest Ajuntament ha rebut a través de la
plataforma EACAT notificació de la Diputació de Tarragona per la qual es
trasllada l’acord pres en data 27 de novembre de 2020, que diu:
Primer.- Resoldre els encàrrecs de gestió per a la gestió informatitzada del
padró d’habitants que van efectuar els ajuntament de la província de Tarragona
que tot seguit es relacionen:
Ajuntament

Inici Conveni

del Catllar

22/02/2007

Segon.- En conseqüència d’això, resoldre el Conveni per a la gestió
informatitzada del padró d’habitants que es va aprovar per la Diputació de
Tarragona en data 26/3/2004.
Tercer.- Aprovar el conveni que regularà l’encàrrec de la gestió informatitzada
del padró d’habitants, document ANNEX, i comunicar-ho a la Intervenció
General d’aquesta Diputació.
Quart.- Notificar aquest acord als ajuntaments corresponents, per tal que
acordin l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants, el qual
caldrà que remetin pertinentment a la Diputació de Tarragona.
Cinquè.- Un cop els respectius ajuntaments hagin acordat l’encàrrec de la
gestió informatitzada del padró, la Diputació acordarà l’acceptació del
mencionat encàrrec i signarà el conveni regulador, el qual serà remès als
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ajuntaments per a la seva signatura, qui l’hauran de retornar a la Diputació per
als seus plens efectes. A tal efecte, es faculta la presidenta de la Diputació de
Tarragona per a la signatura del Conveni i per dur a terme el que calgui per
donar compliment a l'acord.
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Sisè.- Efectes. Fins al moment en que se signi el Conveni que ara s’aprova per
les dues administracions, seguirà vigent i amb plens afectes l’encàrrec de la
gestió informatitzada del padró d’habitants, i en conseqüència el Conveni
aprovat en data 26/3/2004, signat per la Diputació i els respectius ajuntaments,
essent que el servei de la gestió informatitzada del padró d’habitants se seguirà
prestant regularment en les condicions recollides en aquell. En el moment en
que ambdues administracions hagin signat el Conveni que ara s’aprova, el
servei de la gestió informatitzada del padró d’habitants que presta la Diputació
amb tots i cadascun dels ajuntaments signants passarà a prestar-se sota les
condicions recollides en el mateix.
Setè.- Trametre aquest conveni al Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat, als efectes pertinents, així com a la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la seva notificació.

-

Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el Ple
de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la recepció de la seva notificació.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic preveu que es pot encarregar la realització d'activitats de caràcter
material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les Entitats
de Dret Públic a altres òrgans o Entitats de Dret Públic de la mateixa o de
diferent Administració.
2. Els arts. 36.b) i 36.d) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i 92 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
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s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
atribueixen competències a la Diputació de Tarragona per a exercir funcions
d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i jurídica als municipis de la
província de Tarragona, per tal de facilitar la gestió de les seves competències,
impulsar la seva modernització i contribuir al benestar dels ciutadans i al
desenvolupament equilibrat del territori.
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3. L’art. 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya diu que “Les administracions
públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres
administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents
o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les competències respectives i per a la
consecució de finalitats d'interès comú”.
En els mateixos termes, l’art. 11.3 de la Llei 40/2015 esmentada diu que “Quan
l'encàrrec de gestió es realitzi entre òrgans i Entitats de Dret Públic de diferents
Administracions es formalitzarà mitjançant signatura del corresponent conveni
entre elles, que haurà de ser publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat», en el
Butlletí oficial de la Comunitat Autònoma o en el de la Província, segons
l'Administració a què pertanyi l'òrgan que efectua l’encàrrec (...)”.
En aquest sentit, l’art. 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals diu que “L’ens local
aprova les clàusules dels convenis en què intervé o participa. L’acord i la còpia
del conveni s’han de trametre a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació”, així com que “En el supòsit de transferència de
funcions o d’activitats a altres administracions públiques per mitjà de conveni,
l’acord s’ha d’adoptar per la majoria absoluta del nombre legal de membres de
la corporació”.
En els mateixos termes, l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local diu que “es requereix el vot favorable de la majoria
absoluta del número legal de membres de les corporacions per a l’adopció
d’acords en les següents matèries: h) Transferència de funcions o activitats a
d’altres Administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o
encomanes de gestió realitzades per altres administracions, llevat que per llei
s’imposin obligatòriament”.
4. L’art. 51 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
disposa que:
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1. “Els convenis s'extingeixen pel compliment de les actuacions que
constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.
2. Són causes de resolució: (entre d’altres) e) Per qualsevol altra causa
diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.
5. Pel que fa a la vigència del conveni, l’art. 49.h) de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic diu que “Els convenis hauran de
tenir una durada determinada, que no podrà ser superior a quatre anys, tret que
normativament es prevegi un termini superior”, i que “En qualsevol moment
abans de la finalització del termini previst en l'apartat anterior, els signants del
conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins
a quatre anys addicionals o la seva extinció”, però per altra banda, l’art. 47.9 de
la mateixa norma diu que “Les normes del present Capítol no seran aplicable
als encàrrecs de gestió i els acords de terminació convencional dels
procediments administratius”, i atès que el que s’està regulant aquí és un
conveni per a l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants,
s’entendrà que el present te vigència indefinida, en el benentès que
l’Ajuntament, que encarrega la gestió del servei, pot deixar sense efecte
l’encàrrec de la gestió informatitzada del Padró d’habitants fet a la Diputació de
Tarragona en qualsevol moment, en els termes previstos al conveni.
6. L’art. 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern regula l'obligació de publicitat dels convenis,
la qual, diu, s’ha de fer efectiva per mitjà del Registre de convenis de
col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de
la Transparència.
7. El conveni tipus que regulava l’encàrrec de gestió per a la gestió
informatitzada del padró d’habitants a la Diputació de Tarragona per part dels
ajuntaments de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre
es va aprovar per la Diputació de Tarragona en data 26/3/2004.
En conseqüència, el Ple d’aquest Ajuntament, ACORDA:
Primer.- Encarregar a la Diputació de Tarragona la gestió informatitzada del
padró d’habitants.
Segon.- Trametre a la Diputació de Tarragona, a través de la plataforma
EACAT, la notificació del present acord pres per aquest ajuntament,
als efectes pertinents.
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Tercer.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest conveni
amb la Diputació de Tarragona.
Quart.-

Règim de recursos:
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la seva notificació.
Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant
el Ple de la Diputació de Tarragona , en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.”
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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,
Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre
Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc Saigí Nuñez (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.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors presents
en el moment de la votació.
4. PROPOSTA DE RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER A
L’EXERCICI D’ACTIVITATS PROFESSIONALS, LABORALS, MERCANTILS
O INDUSTRIALS DE L’EMPLEAT PÚBIC DE L’AJUNTAMENT SR. J L S.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant escrit de 2 de gener de 2021 (RE núm. E/000001-2021) el Sr.
Jonathan López Skoog, personal funcionari de carrera de l’ajuntament,
arquitecte, ha sol•licitat autorització de la corporació per activitat privada i per
compte propi d’arquitecte.

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

e6664b3377794b64889bff15be78f594001

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

12

El Sr. Jonathan López Skoog és personal funcionari de carrera de l’ajuntament
en virtut de nomenament efectuat mitjançant decret de l’alcaldia 2020/1177 de
data 30 de desembre de 2020 i per tant en període de prova i amb una jornada
laboral de 37,50 hores a la setmana.
El reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball i
l’horari de la persona interessada, i quedarà automàticament sense efecte en
cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions del
lloc de treball.
A més, l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i de l’horari en els llocs de caràcter públic.
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En cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada
pot superar la jornada ordinària de l’administració incrementada en un 50%.
El personal al servei de les administracions públiques no pot invocar o fer ús de
la seva condició pública per a l’exercici d’activitats mercantils, industrials o
professionals.
L’exercici d’un segon lloc de treball, càrrec o funció en el sector públic requerirà,
ex article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, el previ reconeixement de
compatibilitat, la competència del qual correspon al ple de la corporació (STS
de 13 de novembre de 2001; article 50.9 del ROF, 6 del Reial decret 598/1985
i l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre) previ informe, si s’escau,
dels directors dels organismes, ens i empreses públiques.
El procediment per a reconèixer la compatibilitat ve regulat als articles 9 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre i 16 i següents de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat.
La compatibilitat és un acte reglat i revisable, sempre que no concorrin els casos
de prohibició i es compleixi l’establert a la Llei reguladora.
Vistos els articles 22.2 lletres h i q) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
Per tot això, proposo que el Ple de l'Ajuntament, adopti el següent acord:
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El reconeixement de compatibilitat per a l’exercici d’activitats
professionals al Sr. Jonathan López Skoog, personal funcionari de
carrera de l’ajuntament, per a l’exercici de l’activitat privada i per
compte propi de la professió d’arquitecte, d’acord amb allò sol·licitat,
fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, tenint
en compte que en cap cas la suma de jornades d’activitat pública
principal i l’activitat privada pot superar la jornada ordinària que tingui
establerta l’entitat local incrementada en un cinquanta per cent.

Segon.

Determinar que l’exercici de les tasques per a les què s’autoritza la
compatibilitat no han d’estar sotmeses a autorització, llicència,
permís, ajuda financera o control per part de l’ajuntament ni requereixi
o pugui requerir coincidència horària, així com que no tingui relació
amb l’activitat que desenvolupa ni en aquella que hagi intervingut o
hagi d’intervenir per raó del càrrec públic.

Tercer.

Notificar aquest acord a la persona interessada en legal forma amb
l’advertiment exprés que qualsevol modificació en les activitats
prestades en règim de compatibilitat haurà de ser immediatament
comunicat a aquest ajuntament, fent advertiment exprés que
l’incompliment de les normes en matèria d’incompatibilitat pot donar
lloc a responsabilitat disciplinària.
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Primer.

Així mateix, advertint-lo que contra aquest acord es podrà interposar
recurs potestatiu de reposició, dins del termini d’un mes, comptat a
partir del dia següent al de la seva publicació, o directament recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia
següent al de la notificació d’aquest acte, de conformitat amb els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8,
14, 25 i 46 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Quart.

Notificar aquest acord a la representació sindical del personal
funcionari, en legal forma.

Cinquè. Publicar la resolució d’autorització o reconeixement de compatibilitat
per donar compliment a la previsió establerta a l’article 8 de la Llei
13/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
15

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), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc
Saigí Nuñez (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.
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Abstencions: cap.
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,
EL CATLLAR-ECG I JUNTS PER DONAR SUPORT ALS ENCAUSATS I
ENCAUSADES PER LES MANIFESTACIONS A LA JONQUERA.
Es dona compte de la següent proposta:
Atès que la tardor passada, durant els dies 11 al 13 de novembre milers de
persones varen estar exercint el dret a la llibertat d’expressió i de manifestació.
Atès que més de 250 d’aquestes persones estan sent investigades pels delictes
de delicte contra la seguretat vial, desordres públics i danys amb possibles
peticions de penes fins a sis anys de presó per haver-se manifestat de l’11 al
13 de novembre de 2019 a l’autopista AP-7 al Pertús, i posteriorment, a Girona
en protesta contra la sentència dels independentistes empresonats per haver
defensat el referèndum de l’1 d’octubre de 2017. D’aquestes 250 persones de
tot el país, 16 d’elles són de la comarca del Bages, 8 del Tarragonés i una en
concret del Catllar.
Atès que el dret a manifestació a favor de les pròpies idees polítiques i a
protestar contra les decisions polítiques, judicials o executives és fonamental
en una societat democràtica i lliure i per tant, el seu exercici hauria de ser
protegit i no perseguit judicialment.
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Atès que volem denunciar també, una vegada més, la manca de garanties
processals que hem vist en aquest sumari (interrogatoris massius sense
evidències, abús del secret de sumari, acusacions no fonamentades,
tergiversació dels fets, filtracions interessades a la premsa mentre el sumari en
teoria era secret), valent-se de lleis que només protegeixen l’arbitrarietat
governativa i posen en perill la llibertat de les persones actives i compromeses
en la vida social i cultural de les seves viles i ciutats.
Atès que volem denunciar també que aquestes males praxis, abusos de poder
i vulneracions han estat freqüents en els darrers temps en les causes judicials
contra l’independentisme o els moviments solidaris aplicant el dret penal de
l’enemic a totes elles. En són clars exemples els casos de la Tamara Carrasco,
dels CDR’s detinguts el 23 de setembre, del Dani Gallardo a Madrid i de les 194
persones detingudes a Catalunya per les protestes post-sentència, entre
d’altres.
Atès que volem fem explícita la denúncia contra la llibertat d’expressió,
manifestació i protesta, i pensem que una societat amb les llibertats civils
garantides, qualsevol persona ha de tenir garantida la llibertat per sumar-se a
mobilitzacions i accions que es convoquin en defensa d’aquests drets
fonamentals.
Atès que defensem una llei d'amnistia per als gairebé 2.900 represaliats en la
causa general contra l’independentisme perquè és l’única solució col·lectiva i,
sobretot, per poder afrontar la resolució política del conflicte.
Davant d’aquesta situació, el ple de l’Ajuntament del Catllar acorda:
Primer.

Exigir als òrgans judicials que cursin l’arxivament de la causa judicial
contra els manifestants de la Jonquera del novembre de 2019, que
posa en perill la llibertat d’expressió, de manifestació i de protesta les
quals són fonamentals en una societat veritablement democràtica.

Segon.

Exigir a l’estat espanyol una llei d’Amnistia per a totes les persones
preses i represaliades, així com el tancament de tots els processos
oberts a la causa general contra l’independentisme.
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Tercer.

Quart.

Mostrar tot el suport, com a consistori, a les persones que estan sent
jutjades per manifestar-se el novembre de 2019 a la Jonquera,
especialment al Catllarenc que es troba en aquesta situació injusta.
Mostrar el rebuig com ajuntament a la persecució judicial arbitrària
dels moviments socials i cívics.

Cinquè. Comunicar aquesta acords a la plataforma Bages pels drets civils.
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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), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc
Saigí Nuñez (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.
Tot seguit intervenen les següents persones en explicació del vot del seu grup
municipal:
Jordi Eliseu Porta: “quan llegeixo aquestes mocions, de veritat penso que potser
la idea de la NASA catalana no està, no té sentit, igual haurem d'anar a buscar
altres mons, si aquestes persones estan sent investigades, per delictes contra
la seguretat vial, fan desordres públics, danyen a una autopista, entre altres,
com podem posar el dret a manifestació davant de tots aquests presumptes
delictes, ademes, a la moció també s’exigeix una llei d'amnistia per delinqüents
amb sentència firme que ni per asomo mostren l’arrepentiment i diuen que ho
tornaran a fer, evidentement amb nosaltres no hi podeu comptar, dintre tot
aquest tipus de mocions”.
El Sr. alcalde: “Jo de tot de tot plegat, aquesta expressió de delinqüents, crec
que és molt, molt exagerada, eh”.
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El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Té una sentència ferma, no? com li dius?”
18

El Sr. alcalde: “No estan declarats delinqüents”.
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “La llei d'amnistia, no sé, aquests senyors estan presos
i tenen una sentència ferma”.
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El Sr. alcalde: “Bueno, el si està clar és que no, ara entraríem en un debat,
doncs, que ja està prou amanit, donat la vida política i social, de Catalunya que
no si es podria fer alguna cosa, només prendre per referència de que per
exemple els tribunals europeus, ja estan a favor dels que estan exiliats i si s’ho
demostra han tornat dos, perdó, ara no em surten els noms de les dos persones
joves que van estar en actes similars, aviam ajudeu-me algú amb els dos noms
que han tornat recentment”.
El Sr. Francesc Saigí: “Adrià Carrasco [...]”
El Sr. alcalde: “D’acord. Aquest és un exemple de que les coses potser no van
en aquesta direcció, però bé, ja t’ho dic, entraríem en un debat ara pràcticament
estèril perquè som dos visions totalment oposades, l’únic que si que les
afirmacions que has fet referent aquestes persones són un pèl gruixudes i no
gaire ...”.
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “És el que penso”
El Sr. alcalde: “D’acord si clar, sinó no ho haguessis dit”.
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El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Evidentment”.
El Sr. alcalde: “D’acord. Si hi ha alguna cosa mes?”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Jo si que vull fer una petita reflexió, tot i que el
company Antonio, no li agrada barrejar el 155 amb el tema econòmic, només
recordar i va precisament per els que formeu part del govern, que esteu
recolzats ara mateix, vau fer un pacte, amb els companys socialistes molt lícit,
des de l'inici de legislatura en mateixes eleccions el grup UNICAT Esquerra,
inclús està a l'Instagram i demés, va dir que no pactaria mai amb un grup que
es fiqués de part de la repressió i a mi, perdoneu-me, però a la primera
oportunitat que han tingut s’han ficat de la banda, doncs sembrant penso que
hauria de reflexionar molt seriosament amb quin socis de govern”.
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El Sr. alcalde: “Dani, el pacte de que parles, en aquests moments jo desconec,
eh, simplement el que s’ha parlat són es punts que anem treballant i entre d’ells
un dels punts i importantíssim va ser els pressupostos, però pacte tàcit no n'hi
ha”.
El Sr. Antonio López: “Senyor alcalde”.
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El Sr. alcalde: “[...] No se si ho esteu desitjant o, però en aquests moments el
pacte no no hi ha cap pacte”.
El Sr. Antonio López: “Si me permite, señor alcalde, yo no iba a intervenir. En
este punto de esta moción, cada uno hemos votado lo que pensamos que
tenemos que votar y ya està, es así de claro, però el Dani vuelve a incidir en
cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos votando, en cada
momento. Lo acabas de decir Dani, no tiene nada que ver con lo que hemos
votado ahora, però bueno, decirte lo mismo que te ha dicho el alcalde en este
caso, no tenemos ningun acuerdo, el Partido Socialista no tiene ningun
acuerdo, a dia de hoy, con el equipo de gobierno. Vamos pactando cosas a
nivel puntual , hay cosas que coincidimos y votamos igual, igual que a veces
hemos votado cosas contigo y biologicamente estamos en las antípodas, però
cuando se ha de votar cosas por el bien común, por el bien que pensamos todos
que es el municipio, que es el Catllar, pues nos ponemos de acuerdo, tratamos
de ponernos de acuerdo y en el caso de los presupuestos, que es lo que a algo
te referies, pues pensabamos que lo lógico era que los presupuestos tirasen
para adelante y mas teniendo la pandèmia que tenemos, no podiamos permitir
que el ayuntamiento tuviese unos presupuestos prorrogados, que es lo que
hubiese pasado. Creo que hubiese ido en contra del beneficio de todos los
ciudadanos, aquí ya nos hemos olvidado de los egos personales nuestros, y
tenemos que pensar en los ciudadanos y en este caso nos pusimos de acuerdo
para poder votar a favor de estos presupuestos; al igual que en el año anterior.
En vez de un voto favorable fue una abstención, para nosotros hubieses sido
muy facil votar en contra, recordando quizas lo que, precisamente, los grupos
del equipo de gobierno actual nos hicieron a nosotros cuando gobernabamos,
que nos votaron en contra del presupuesto, para luego darnos la puntada y
hacernos la moción de censura, pero bueno, no es nuestra forma de ser, somos
un partido de gobierno y pensamos que lo mejor tiene que ser votar a favor de
la ciutadania, por tanto no creo que mezclar unes cosas con otras tanga nada
que ver”.
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El Sr. alcalde: “Be jo ara, diríem que estàvem a resultes de la votació de la
moció, mireu on ha portat tot plegat, si, estem en un lloc de debat lògicament,
el ple és un lloc de debat, però potser jo diria que potser, com que estàvem a la
votació d’un moció molt concreta, aquest debat l’hauríem de traslladar doncs a
través d’un prec o d’una pregunta, en el seu que correspongués perquè, no
correspon parlar de pressupostos i de pactes, quan hem estat a la votació d’una
moció molt concreta d’una repressió, no, per tant, si no us sembla, si us sembla
bé, jo continuaria ara, amb els punts de l’ordre del dia, eh”.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

JOAN MORLÀ I MENSA

Es dóna compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió ordinària
del número 2020/983 al 2020/1177 i del número 2021/001 al 2021/010.
A més a més, es dona compte expressament dels següents decrets que
consten a la relació lliurada a tots els membres del consistori:
Decret 2020/1098, de 8 de desembre, d’aprovació de l’expedient de modificació
de crèdits núm. 9/2020 per transferència de crèdits:
“Relació de fets
1) És necessari, abans de la finalització del present exercici, atendre
determinades despeses, per la qual cosa és precís adaptar els crèdits de
diverses partides pressupostàries corresponents tot existint crèdit
sobrant a altres partides de la mateixa àrea.
La base 8 de les d’execució del pressupost, reguladora de les
transferències de crèdits, disposa:
“1. D'acord amb el que s'estableix en l'article 179 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en els articles 40 a 42 del RD 500/1990,
es regula el règim de les transferències de crèdit del pressupost de
l'ajuntament.
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1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL NÚMERO 2020/983 AL 2020/1177 I DEL
NÚMERO 2021/001 AL 2021/010.

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

e6664b3377794b64889bff15be78f594001

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

20

2. Es considera transferència de crèdit la modificació del pressupost de
despeses que, sense alterar-ne la quantia global, fa que s’imputi l’import
total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions pressupostàries amb diferent
nivell de vinculació jurídica. Per tant, no tindran la consideració legal de
transferències les alteracions de crèdit entre aplicacions pressupostàries
que pertanyin a un mateix nivell de vinculació jurídica.
3. Les transferències de crèdit de qualsevol classe se subjecten a les
limitacions que es determinen en l'article 180 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, i en l’article 41 del RD 500/1990.
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4. En tots els expedients de transferència de crèdits hi figurarà l'informe
de la Intervenció sobre la seva procedència i les formalitats legals a les
quals hauran d'ajustar-se.”
La Base 11a de les d’execució del pressupost municipal atorga a
l’alcaldia la competència per autoritzar els expedients de modificació dels
crèdits, entre d’altres, mitjançant decret i previ informe d'intervenció, per
als expedients de transferències dins el mateix grup de programa, encara
que siguin entre capítols econòmics diferents.
2) En base a l’anteriorment esmentat, en data 25 de novembre de 2020,
l’Alcalde va ordenar la incoació de l’expedient de modificació de crèdits
núm. 09/2020 de transferència de crèdits, d’acord amb el següent resum:
Augment de despesa:
Partida pressupostària
Consignat
Codi
Concepte
920-48302
Subvenció a la parròquia
6.000 €
165-48400
Subvenció enllumenat urb. Sant
4.000 €
Roc
920-62510
Senyalització viària
5.000 €
TOTAL
15.000 €

Augment
1.500 €
250 €

Crèdit
final
7.500 €
4.250 €

2.250 €
4.000 €

7.250 €
19.000 €

Minoració de crèdit:
Partida pressupostària
Consignat Disminució
Crèdit
final
Codi
Concepte
920-22601
Atencions protocol·làries
8.000 €
1.500 €
6.500 €
165-22100
Energia elèctrica. Enllumenat
160.000 €
250 € 159.750 €
públic
920-21301
Utillatge Brigada
3.000 €
1.500 €
1.500 €
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920-21600

Equips processos informació
TOTAL

3.000 €
174.000 €

750 €

2.250 €

4.000 € 170.000 €

Els motius que fonamenten l’inici de l’expedient, són els següents:
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- Caritas parroquial, integrada dins la parròquia de Sant Joan Baptista, esta
realitzant una tasca exemplar d’atenció a les persones necessitades i per
aquest motiu es proposa ampliar el crèdit de l’aportació municipal per tal que
disposi de mes recursos per pal·liar la situació dels més damnificats per la
situació social en què deriva la pandèmia per la COVID-19. L’augment de 1.500
€ es detreu de l’aplicació pressupostària destinada a atencions protocol·làries i
equival a l’import que l’ajuntament es venia gastant en el sopar de Nadal dels
membres de la corporació i dels empleats i empleades públics, garantint, de
forma adequada, les atencions necessàries fins a 31 de desembre.
- L’aplicació pressupostaria per atendre la despesa derivada de l’enllumenat de
la urbanització Sant Roc s’ha vist alterada respecte de la previsió inicial i escau
suplementar-la en 250 €, que es finançaran des de la partida d’energia elèctrica
de l’enllumenat públic.
- Finalment, l’aplicació destinada a senyalització vial cal suplementar-la amb un
aportació addicional de 2.250 € per poder realitzar les darreres necessitats
manifestades al respecte, com un nou pas de vianants a la zona escolar per
connectar amb seguretat el nou espai d’aparcament de vehicles i els centres
educatius alhora que s’han executat altres senyalitzacions vials no previstes i
derivades dels canvis en els accessos i les sortides escolars provocades per la
COVID-19.
Amb l’aprovació de l’esmentat EMC es pretén transferir consignació
pressupostària del capítol 2 al capítol 4, tant en el grup de programa 165
(enllumenat públic) com en el 920 (administració general)
3) La Secretaria-Intervenció ha emès informe favorable en data 30 de
novembre de 2020
Fonaments de dret.
RDL 2/2004, de 5 de març, per la que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
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17/03/2021 Alcalde
JOAN MORLÀ I MENSA
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Atenent amb el que estableix l’article 180.1 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març i en l’article 41 del Reial Decret 500/1990, pel qual es desenvolupa el
Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les
Hisendes Locals, la modificació que s’apunta no afecta a crèdits ampliables ni
a extraordinaris concedits durant l’exercici; no es minoren crèdits que ja han
sigut incrementats amb suplement o transferències, ni a crèdits incorporats com
a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos
tancats, i, finalment, no s’incrementen crèdits que com a conseqüència d’altres
transferències ja han sigut objecte de minoració.
Els crèdits que es pretenen reduir no es troben compromesos i s’estimen
reductibles sense que es pertorbi el respectiu servei.
Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantia total del
mateix, només representa un trasllat de crèdits entre aplicacions amb diferent
vinculació jurídica.
Resolució

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

RD 500/1990, de 20 d’abril, per la que es desenvolupa el Capítol primer del Títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
en matèria de Pressupostos.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el reglament de
desenvolupament del a Llei 18/2001, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva
aplicació a les entitats locals.
Ordre HAP/2105/2012,d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, en la seva redacció atorgada per l’Ordre
419/2014.
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Bases d’Execució del Pressupost de 2020.
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, de Règim Jurídic dels Funcionaris
d’administració local amb Habilitació de Caràcter Nacional
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Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 09/2020, consistent en
una transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries del
mateix grup de programa (165 i 920) però diferent nivell de vinculació
jurídica. El detall és el següent:
A.1) Altes transferència de crèdit
Aplicació

Descripció

Crèdit
actual

Increment

Crèdit
final

920-48302

Subvenció parròquia

6.000,00

1.500,00

7.500,00

920-62510

Senyalització viària

5.000,00

2.250,00

7.250,00

165-48400

Subvenció enllumenat urb. Sant Roc

4.000,00

250,00

4.250,00

JOAN MORLÀ I MENSA
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Total altes

4.000,00

B.1) Baixes transferència de crèdits
Econòmica

Descripció

Crèdit
actual

Baixa

Crèdit
final

920-21301

Utillatge brigada

3.000,00

1.500,00

1.500,00

920-21600

Equip processos informació

3.000,00

750,00

2.250,00

920-22601

Atencions protocol·làries

8.000,00

1.500,00

6.500,00

165-22100

Energia elèctrica enllumenat públic

160.000,00

250,00

159.750,00

Total baixes

4.000,00

Tercer. Publicar un resum de la modificació realitzada, a nivell de capítols al
BOPT.
El Catllar, a data de la signatura electrònica”
Decret 2020/1164, de 23 de desembre, d’aprovació de l’expedient de
modificació de crèdits núm. 10/2020 per generació de crèdits:
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Segon. Informar-ne al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri.
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“Relació de fets
4) En data 23-12-2020, l’Alcalde va ordenar la incoació de l’expedient de
modificació de crèdits 10/2020, amb la finalitat d’incorporar al pressupost
de despeses l’import contingut en la subvenció de la Diputació de
Tarragona (PAM-2019)
L’import de la subvenció s’aplica a la partida per a les obres de rehabilitació
de la teulada del Mas de Pallarès, la qual ja disposava d’una consignació
inicial insuficient per a portar-les a terme.
5) La Secretaria-Intervenció ha emès informe favorable en data 23-12-2020
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Legislació aplicable
A.1) L'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 43 del Reial
decret 500/1990, de 20 d’abril, determinen que poden generar crèdit en els estats
de despeses dels pressupostos, en la forma que reglamentàriament s'estableixi,
els ingressos de naturalesa no tributària derivats de les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques
per finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes
autònoms, despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus
objectius.
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms.

d) Reemborsaments de préstecs.
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que
fa a la reposició del crèdit en la quantia corresponent.

A.2. L'article 44 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, disposa que per generar crèdit
serà requisit indispensable:
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c) Prestació de serveis.
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a) En els supòsits establerts als apartats a i b de l'article anterior, el reconeixement
del dret o l'existència formal del compromís ferm d'aportació.
b) En els supòsits establerts en els apartats c, d i e, el reconeixement del dret, tot
i que la disponibilitat dels crèdits estarà condicionada a l'efectiva recaptació dels
drets.
c) En el supòsit de reintegraments de pressupost corrent, l'efectivitat del
cobrament del reintegrament.

17/03/2021 Alcalde

A.3. La generació de crèdits proposada compleix el que estableixen els articles
43, 44, 45 i 46 i següents del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, donat que és
ferm el compromís d’aportació amb càrrec a l’esmentat fons.
A.4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que
el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat
pressupostària

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

Resolució
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 10/2020, consistent en
una generació de crèdits per a poder aplicar la subvenció concedida
per la Diputació de Tarragona (PAM-2019) a les obres de rehabilitació
de la teulada de la masia de Mas de Pallarès. El detall és el següent:

Org

Programa

Econòmica

01

920

62214

Denominació
Arranjament teulada masia Mas
de Pallarès

Import
74.521,00

Increment pressupost d’ingressos:

Org

Econòmica

Denominació

01

76109

TT. CC. Diputació Tgna. PAM-2019. Teulada Mas
de Pallarès

Import
74.521,00
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Increment pressupost despeses:
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Segon. Informar-ne al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri.
Tercer. Publicar un resum de la modificació realitzada, a nivell de capítols al
BOPT.”
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:

JOAN MORLÀ I MENSA

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
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“1. ANTECEDENTS
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 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
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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

Firma 2 de 2
Firma 1 de 2

JORDI CABRE MARTORELL

17/03/2021 Alcalde

1.
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resum mensual i a 31-12-20 que es detalla al final d’aquest punt:
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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
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

17/03/2021 Alcalde

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Decret 2020/1100, de 10 de desembre, d’actualització mensual referida al mes
de desembre 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
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El Catllar, a la data de la signatura electrònica”
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d’una operació de crèdit a curt termini (pòlissa de tresoreria) que cobreixi els
possibles dèficits temporals.
30

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
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 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.
3.RESOLUCIO
Primer. Aprovar l’actualització mensual del mes de desembre 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.
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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
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

Saldo 30-11-2020

Despeses previstes

Saldo mens.
previst

Saldo final
previst

3.239.869.98

31/12/2020

87.293,00
87.293,00

769.000,00
769.000,00

-681.707,00

2.558.162,98

-681.707,00

El Catllar, a la data de la signatura electrònica”
Decret 2021/009, de 8 de gener, del Pla de Tresoreria i de disposició de fons
de l’Ajuntament del Catllar per a l’exercici 2021:
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“1. ANTECEDENTS
La finalitat del pla de disposició de fons (PDF) 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

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.
3.RESOLUCIO
Primer. Aprovar el Pla de Tresoreria i de disposició de fons de
l’Ajuntament del Catllar per a l’exercici 2021, d’acord amb el següent ordre
de prioritat i el resum mensual i a 31-12-2021 que es detalla al final
d’aquest punt:
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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.
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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.

17/03/2021 Alcalde

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.
17. Liquidacions tributàries de qualsevol administració.

JOAN MORLÀ I MENSA
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18. Pagaments en compliment de sentències.
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.
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34

Període

Ingrés
previst

Despesa
prevista

Tancament
mensual

Saldo
acumulat

17/03/2021 Alcalde

Saldo inicial a 01-01-2021: 2.917.340,93€
31/01/21

484.500,00

614.000,00

-129.500,00

2.787.840,93

28/02/21

476.500,00

534.000,00

-57.500,00

2.730.340,93

31/03/21

271.300,00

334.000,00

-62.700,00

2.667.640,93

30/04/21

284.500,00

364.000,00

-79.500,00

2.588.140,93

31/05/21

266.500,00

334.000,00

-67.500,00

2.520.640,93

30/06/21

336.500,00

374.000,00

-37.500,00

2.483.140,93

31/07/21

274.500,00

379.000,00

-104.500,00

2.378.640,93

31/08/21

281.000,00

349.000,00

-68.000,00

2.310.640,93

30/09/21

377.000,00

329.000,00

48.000,00

2.358.640,93

31/10/21

304.300,00

359.000,00

-54.700,00

2.303.940,93

30/11/21

270.300,00

329.000,00

-58.700,00

2.245.240,93

31/12/21

199.300,00

369.000,00

-169.700,00

2.075.540,93

JOAN MORLÀ I MENSA
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3.826.200,00

4.668.000,00

-841.800,00

Segon. Informar-ne al Ple de la Corporació.
Tercer. Fer-ne un seguiment mensual als efectes del seu compliment i
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prendre les mesures necessàries si s’escau.”
Els i les membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
2. INFORME DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
1) Amb l’objectiu de 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
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realitzades des del passat 19 de novembre de 2020.
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2) Es dóna compte exprés, en tant que competència delegada del Ple a
l’alcaldia, del Decret de l’alcaldia 2020/1053, de 27 de novembre de 2020,
relatiu a l’aprovació de la desena 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 293.380,75 € (dos-cents norantatres mil tres-cents vuitanta euros amb setanta-cinc cèntims d’euro), IVA inclòs.
Informar que el passat dia 18 de desembre es va procedir a la recepció de l’obra
i que, després del trasllat de material educatiu i mobiliari, des del dia 11 de
gener que l’institut ja està operatiu i en règim de funcionament provisional fins
a la regularització de la situació dels manteniments i l’assumpció de costos per
cada part.
3) A nivell de les convocatòries d’ajuts que promou la Diputació de Tarragona,
mitjançant acord de la Junta de Govern de data d’avui s’ha aprovat la
concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació de Tarragona, per
a la concessió de subvencions del programa extraordinari per al funcionament
de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d’educació
infantil en escoles rurals, per al curs 2018-2019.
4) Aprovada la concurrència a la convocatòria de subvencions del Departament
de Territori i Sostenibilitat regulada per la Resolució TES/2869/2020, de 31
d'octubre, de convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus
de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a
l'àmbit territorial de Catalunya, l’ajuntament hi ha presentat el desmantellament
de la coberta i els elements d’instal·lacions compostos per amiant existents al
el magatzem ubicat a les immediacions del complex educatiu del Catllar, a la
parcel·la
propietat
de
l’ajuntament
amb
referència
cadastral
43044A026000200000SS. Els treballs comprenen el desmuntatge, el transport
i el tractament dels 1.215,10 kg de residus d’amiant i importen la quantia de
2.766,92€ (sense IVA), 3.347,97€ IVA inclòs.
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 la sala multifuncional situada a la urbanització de Pins
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Manous, que es va presentar posteriorment a la resta dels de les instal·lacions
municipals.
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També informar que els ensenyaments de música i d’anglès continuen
realitzant-se de manera telemàtica degut a les restriccions imposades des del
Departament de Salut el passat dia 4 de gener.
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En les properes hores i d’acord amb les indicacions que pugui fer el PROCICAT
i davant l’increment de nombres de casos diagnosticats a nivell de Catalunya i
a nivell local, s’adoptaran mesures organitzatives del personal de l’ajuntament
per garantir el servei a la ciutadania.
Jo ara voldria posar una breu referència, i és que tenim informació de què els
casos al Catllar, estan incrementant-se, demanaria que com a representants
públics que sou féssiu el major esforç en comunicar, el comportament correcte,
la màxima prevenció, és dir que siguem els transmissors, que no ens sembli
que fem una feina en va, en serio que s’està augmentant, el fet que no en
tinguessin fins ara, no era que s’estessin fent les coses bé, simplement un factor
de sort, que el virus no hi circulava prou, en el moment que ha començat a
circular els casos augmenten, siusplau us demano la màxima col•laboració, feu
el que cagui, comporteu-vos en públic demaneu a la gent, avui autoritats
sanitàries m’ho han dit, heu fer pedagogia vosaltres que esteu, sou regidors
d'ajuntament aneu-ho dient quan veieu gent, comuniqueu, dieu, els esforços no
seran en va de veritat moltes gràcies i col•laboreu.
6) Publicada la convocatòria dels ajuts per a entitats sense ànim de lucre
radicades al municipi que tinguin per objecte la cura, protecció i control
d’animals domèstics que viuen al carrer i el benestar animal mitjançant anunci
al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 19 de novembre de 2020,
CVE 2020-09655, i constatat el fet que cap de les entitats potencialment
beneficiàries ha presentat sol·licitud, l’ajuntament ha ampliat el termini per a la
presentació de sol·licituds fins al proper dia 15 de gener de 2021 i ha advertit a
les possibles entitats interessades. Ara esta a les seves mans concórrer a la
convocatòria.
Em consta que una de les dues entitats ja ho ha presentat.
7) Respecte del procés selectiu substanciat per l’ajuntament per a la provisió
de la plaça d'arquitecte, vacant a la plantilla de personal funcionari de
l'Ajuntament, les proves selectives es van realitzar entre els dies 2 i 3 de
desembre de 2020 i al final s’ha proveït la plaça a favor del Sr. J L S, qui té una
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dilatada experiència en l’àmbit municipal, i que ha pres possessió, amb caràcter
provisional, en data 1 de gener de 2021.
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També en aquest àmbit dels recursos humans, informar que mitjançant el
programa que promou el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat, ens ha estat concedida la contractació en pràctiques d’una persona
jove beneficiària del Programa de Garantia Juvenil. La selecció de persones
candidates es va fer entre les 7 persones que va facilitar el Servei d’Ocupació
de Catalunya i el candidat escollit ha estat el Sr. J F L, veí de la població.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Les persones candidates havien de tenir la formació equivalent a grau
universitari o grau superior de formació professional en matèria ambiental per
contribuir al seguiment de la prestació del contracte de la recollida
d’escombraries, entra d’altres matèries de caire ambiental.
8) Finalment, indicar que arran de l’aprovació inicial del Reglament regulador
de la gestió i ús de les deixalleries supramunicipals que gestiona el Consell
Comarcal l’ajuntament, en data 29 de desembre de 2020 ha presentat escrit
d’al·legacions al redactat per quant no es preveia que els ajuntaments
poguéssim fer ús de la deixalleria i aportar aquells residus que trobem
abandonats al medi o poder implementar polítiques de recollida i transport de
deixalles per aquelles persones que no tinguin possibilitat de fer-ho. Alhora
també s’han plantejat altres qüestions que creiem que poden contribuir a una
millora de la gestió, com pot ser l’ús del llenguatge inclusiu, doncs la redacció
general del Reglament es recorre a formes del llenguatge que no respecten la
Guia d'usos no sexistes de la llengua basada en els Criteris lingüístics de la
Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat per quant es parla de
l’usuari, l’encarregat de la planta, el responsable, etc.

JORDI CABRE MARTORELL
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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.
Qüestió:
A la intervenció del Sr. Daniel Rodríguez: “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.
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[...] 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”
Resposta:
El Sr. alcalde informa que mitjançant les ajudes percebudes en les dues
convocatòries de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de
Cultura per a la concessió de subvencions en espècie per a l'adquisició de
novetats editorials en català o en occità destinades a les biblioteques del
Sistema de Lectura Pública de Catalunya s’han adquirit un total de 330 llibres.
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A aquesta quantitat cal sumar-hi els 20 llibres adquirits per l’ajuntament durant
la celebració de la setmana del llibre en català i dels 10 llibres adquirits a la
Colla de Gegants i Grallers del Catllar.
Així, la xifra total de volums adquirits durant l’any 2020 per a la biblioteca
municipal ha estat de 360 volums.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Perdona Joan, perdona, tinc problemes, d’aquests
tres-cents i pico, perdona, que et talli, perquè m’estàs contestant”.
[...] Hi ha dues parts, una part de Generalitat, i l’altra, perdona, es que no t’he
entès”.
El Sr. alcalde: “Els llibres que ha adquirit, són els que ha adquirit directament
l’ajuntament, l’ajuntament ha comprat llibres a la colla de grallers i gegants del
Catllar”.

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. Daniel Rodríguez: “Però has dit una part de subvenció i l’altra del?”.
El Sr. alcalde: “Una altra de que és la quantitat de 20 llibres adquirits per
l’ajuntament, durant la celebració de la setmana del llibre en català”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale, vale”.
El Sr. alcalde: “Són els que compra l’ajuntament. A la partida que tenim oberta
per a l’adquisició de llibres, si? continuo?”.
Qüestió:
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A la intervenció del Sr. Daniel Rodríguez: “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?”.

JOAN MORLÀ I MENSA

Esmenada aquesta qüestió es concedí nou termini per a la presentació
sol·licituds de participació, tot conservant les ja presentades en primera
instància.
Finalitzats els terminis de presentació, informem que s’han presentat un total
de 10 sol·licituds, de les quals sis ho feren durant el primer termini i quatre en
el segon termini conferit arrel del recurs. Cal dir que, revisades les quatre noves
sol·licituds, cap la subscriu una persona estrangera afectada pel recurs. Malgrat
aquesta dada, el procediment és ajustat a dret.
Qüestió:
A la intervenció del 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?”.
Resposta:
Informar que no s’ha sol·licita cap ajut per urgència social .
En quant als regulats per les bases específiques per a la concessió d’ajuts a
autònoms i petites empreses de menys de 15 treballadors afectats per
l’emergència sanitària de la Covid-19, finalitzat el termini de presentació de
sol·licituds s’han presentat un total d’onze peticions d’ajut de les quals 9 ja han
estat resoltes i 2 resten pendents de passar pel tràmit de la Comissió
avaluadora mentre no es completin ambdues sol·licituds.
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Resposta:
Mitjançant Decret de l’alcaldia 2020/1043, de 23 de novembre, es va resoldre
el recurs el recurs interposar contra l’acord de la Junta de Govern Local d’1
d’octubre de 2020 d’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria del
procés selectiu per proveir un lloc de treball d’operari, oficial de 2a, adscrit a la
brigada, en règim laboral, mitjançant concurs-oposició, torn lliure, inclòs a la
oferta pública d’ocupació de 2017, doncs, com deia el recurrent, s’havia obviat
la concurrència al procés selectiu de les persones estrangeres d’estats de fora
de la comunitat europea.
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De les nou restants, tres s’han denegat per no acreditar-se el decrement de la
facturació durant el període previst a les bases reguladores.
40

Les sis sol·licituds restants han rebut ajuts quantificats d’acord amb els barems
establerts a les bases reguladores. L’import total dels ajuts concedits fins a la
data és de 5.900 €.
Aquesta primera remesa de sol·licituds s’ha resolt mitjançant el Decret de
l’alcaldia 2020/1165, de 28 de desembre. Esperem que dins el mes de gener
puguem resoldre la segona remesa amb les dues peticions restants.
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Alhora, també es preveu la possibilitat de revisar aquestes bases, ampliant el
període d’acreditació de decrement de la facturació.
Qüestió:
A la intervenció del Sr. Antonio López 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”.
Resposta:
Sol·licitades aquesta dades al Consell Comarcal se’ns ha tramès el quadrant
de servei amb rutes de recollida que la secretaria us ha fet arribar mitjançant
correu electrònic.
El Sr. alcalde: “És així, ho heu rebut? Ho has rebut Antonio?”
El Sr. Antonio López: “Si no l’ha enviado ara durant el plenari no. No se si l’ha
enviat”
El Secretari: “Perdoneu, m’està donant problemes el correu electrònic, ho estic
passant per WhatsApp ara mateix”.
El Sr. Antonio López. “No, no passa res, quan acabi el plenari, ya me lo pasaras,
cap problema”.
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El Sr. Secretari: “A, val”.
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El Sr. alcalde. “Com que ho informem aquí, doncs, ho pregunto”.
Qüestió:
A la intervenció del Sr. Antonio López López: “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.
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La pregunta seria: pot l’Ajuntament sancionar o retirar la llicència a aquestes
dues cases?”
Resposta:
El Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya, que regula els
habitatges d’ús turístic com el referit, preveu un règim sancionador pels
incompliments de la normativa turística, però deduïm del cas exposat, que la
normativa presumptament infringida ha estat la sanitària que estableix
restriccions de reunions socials per prevenir el contagi per la COVID-19, essent
d’aplicació, doncs, el Decret Llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el
règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i
contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19
que atribueix la competència sancionadora a la Generalitat de Catalunya, llevat
que per a les infraccions lleus l’ajuntament hagi sol·licitat la delegació de les
atribucions, no essent aquest el nostre cas.
Vam enviar el comunicat que van fer els vigilants al Departament de Salut, com
era preceptiu, l’altre, ja directament ho havien fet els mossos d’esquadra, per
tant ja vam donar per complimentat aquest tràmit de denúncia.
Qüestió:
A la intervenció del Sr. Antonio López López: “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?”.
Resposta:
Segons dades extretes del sistema de gestió administrativa informatitzada de
la Guàrdia Municipal (DRAG), des del dia 15 de juny de 2019 fins a 31 de
desembre de 2020 s’han realitzat un total de1.720 actuacions registrades .
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D’aquestes, en quant als àmbits principals d’actuació, les podem desglossar
amb les següents categories, tal i com les i els agents les cataloguen:
Circulació 96 actuacions
Disciplina viària 110 actuacions
Abocaments 116 actuacions
Animals 178 actuacions
Urbanisme 67 actuacions
Medi ambient 29 actuacions
Convivència ciutadana 200 actuacions
Robatoris 77 actuacions
Col·laboració MMEE 65 actuacions
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El total d’aquestes descrites és de 938 actuacions.
Davant aquestes actuacions i en el mateix període, l’ajuntament ha incoat els
següents expedients:
Disciplina urbanística: 44 expedients incoats.
Neteja de parcel·les: 52 expedients tramitats o en tràmit.
Abocaments al medi: 8 expedients iniciats,
Protecció dels animals i regularització d’inscripcions: 7 expedients
Mobilitat: 29 requeriments a persones titulars de vehicles.
Qüestió:
A la intervenció del Sr. Antonio López 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 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”.
Resposta:
Aquest curs tenim matriculats 54 alumnes dels ensenyaments musicals i 55
alumnes de llengua anglesa.
Tot seguit passem les dades econòmiques generals referides a costos i
ingressos del servei sense tenir en compte altres despeses de funcionament
associades com pot ser despesa elèctrica, serveis administratius, de
consergeria o neteja.
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El Sr. Antonio López: “Senyor alcalde, tot això que està dient, nos lo pasará por
escrit també?”
El Sr. alcalde: “Si, cap problema”.
El Sr. Antonio López: “Si perquè ara no dona temps, anant apuntant totes les
dates que nos va donant”.
El Sr. alcalde: Si, es pot anar passant tranquil·lament, si, si.
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La xifres es donen referides al mes de novembre de 2020 per donar una imatge
més pròxima a la realitat que no pas les dades tancades del curs de 2019.
INGRESSOS MÚSICA:
Matrícules: 4.275 € (a prorratejar durant els 9 meses que es presa el servei).
Rebuts novembre 2020: 2.285,10 €
INGRESSOS ANGLÈS:
Matrícules: 1.770 € (a prorratejar durant els 9 meses que es presa el servei)
Rebuts novembre 2020: 1.507,70 €
Costos mensuals del professorat de música: 5.853,74 €
Costos mensuals del professorat de llengua anglesa: 2782,76 €
En quants als ingressos procedents d’aportacions d’altres administracions, dels
ajuts que concedeix el Consell Comarcal del Tarragonès, per a les escoles
municipals de música durant el curs 2019-2020 vàrem percebre un total de
6.588 euros. Per al curs 2020-2021 esprem obtenir una quantitat similar.
En quant als ajuts que per aquest concepte convoca anualment la Diputació de
Tarragona, dir que no hi podem concórrer perquè l’àmbit subjectiu es limita a
les escoles municipals de música en sentit estricte i no pas als ensenyaments
musicals com els que ofereix l’ajuntament. Amb la posada en funcionament del
nou centre es podrà donar compliment a aquest requisit i concórrer als ajuts en
futures convocatòries.
Qüestió:
A la intervenció del Sr. Antonio López 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
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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”
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Resposta:
En resposta a aquesta qüestió la secretaria us ha fet arribar, mitjançant correu
electrònic, el llibre de major de conceptes de la comptabilitat municipal
corresponent a la partida 334-22609 Promoció cultural. Activitats culturals.
Qüestió:
A la intervenció del Sr. Antonio López 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 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...”
Resposta:
Des de la secretaria de l’ajuntament i davant uns dubtes que generaven les
bases al respecte va consultar amb la Diputació l’abast de les mateixes per
incloure-hi la inversió municipal per al a construcció d’una gossera i també es
va interessat per la possibilitat de concórrer per donar suport a les entitats
radicades al municipi.
La resposta va ser que les inversions per la construcció no estaven incloses.
Només les despeses de manteniment i els consumibles com el menjar. En
quant a la possibilitat de concórrer en nom o representació de les entitats locals
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que exerceixen aquesta tasca, la resposta va ser negativa. Cadascú ha de
concórrer en nom propi i a la convocatòries corresponent.
45

Tot seguit el Sr. alcalde convida als membres de la corporació a formular els
precs i preguntes que tinguin per convenients.
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El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Que resulta que tinc dos preguntes, resulta que una
és reiterativa, de fet surt en a l’acta de les sessions, i esperava una resposta,
vaig comentar que el caminet que tenim des del carrer des de l’eixample, des
del carrer Pau Casals fins el carrer de França, pues que està molt brut passa
molta gent a portar els nens al col·legi, nens i grans i vau comentar que és una
propietat privada, de fet es així, i bueno crec que va quedar clar que es podia
preguntar a la propietat privada si es podia netejar, aquest tros, que sabem que
l’ajuntament, per la seva banda no ha pogut fer, s’ha fet alguna cosa sobre
això?”
El Sr. alcalde: “Estem esperant resposta, és una cosa que s'han de pensar i
han de consultar, però també et dic que és bastant complicat, perquè es una
propietat privada i ningú vol crear un usdefruit a la seva propietat, deixar pas a
vianants, crea un usdefruit i es pot convertir en un obligació que ningú avui dia,
ni mai, s'ha fet, dintre de lo que és el règim de la propietat privada, però ja et
contestarem en la propera”.
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Home, més que res, perquè també pot caure gent i
depues sempre van buscant”.
El Sr. alcalde: “Com? Que has dit ara? Que pot caure gent? [...] Que caigui gent
a la propietat privada qui té la responsabilitat, és de qui cau, eh!”

El Sr. alcalde: “Home és que, aviam, jo abans ho he demanat, els regidors
hauríem, hem, d’informar de lo que és les coses, una mica han de tenir una
miqueta, hem d’entendre que estem en una institució i ens toca informar, i lo
que no sabem, ho preguntem”.
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Sabem que passa gent i van a portar els nens, perquè
sino el camí és molt llarg fins al col·legi, jo crec que és, bueno l'ajuntament te
que fer alguna cosa sobre això, però bueno, vull dir, aquí està.

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Ho sé”.
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Bueno l’altre pregunta era, que et volia fer, durant aquest any, es pensa fer, o
està previst recepcionar alguna urbanització de les que tenim al municipi?”
46

El Sr. alcalde: “Si, si, n’hi ha en tràmit o en vies, que ho estan treballant, però
donat ara, que de memòria no te les puc relatar, t’ho passarem per escrit, en
aquest moment es troben les que estan, com si diguéssim més avançades.
Però n’hi han si”.
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “D’acord. Vale, no tinc cap pregunta més”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Jo sí que en tinc. No se si me toca a mi, quin és
l'ordre”.
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El Sr. alcalde: “Fins ara, no n’hem establert cap d'ordre, si voleu ...”
El Sr. Antonio López: “El orde de és de de menor a mayor sempre, i està
establert por ley”.
El Sr. alcalde: “Pues venga”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale, perquè tinc algun prec i alguna pregunta,
intentaré ser lo més correcte i que s’entengui bé.
La primera, mira, és en relació al rètol que s’ha situat, ara fa poc, a l’entrada del
poble venint del cementiri, a veure si se pot revisar la col·locació, de l’escut,
perquè no se si se us donat compte, que només es pot veure, l’escut, quan per
la seva inclinació, només es pot veure l’escut quan es va caminant, però si es
ve des del cotxe des de l’entrada, no s’interpreta l’escut, i no es veu com a tal,
per això preguem, ja se que s’ha fet, a vere si se pot ficar una mica més vertical,
perquè és que sinó la inversió efectuada no compleix l’objectiu. No sé si algú
més s’ha donat compte”.
El Sr. alcade: “Si, si. D’acord mirarem a veiam si es pot fer alguna cosa,
gràcies”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Perfecte.
L’altre. En relació, em va bé, tu has fet abans, tu has comentat el tema de la
pandèmia, penso que és important, tenia aquí apuntat, bueno, a vere, la taxa
de reproducció, això són bases, són dades, estem en 2, de 1147, quan sabem
que a partir de 200 és MOLT ALT, i aquí al municipi, hem tingut 16 casos
confirmats aquesta última setmana. Llavors, a part de lo que tu has dit, que
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sincerament em sembla molt be, clar, veiem que s’estan compartint les
comunicacions del Departament de Salut, a través de la web i demés, que ja
creiem que sigui correcte, però pensem que des de la regidoria de sanitat
caldria prendre mesures més contundents, ajustades a la realitat del nostre
poble i fer el prec a l'equip de govern: Que transmetem que transmeteu a la
ciutadania realment la gravetat de la situació, que potser així si la gent es
conscient, ens donarem compte, i podrem pal·liar una mica, almenys a nivell
municipal”.
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El Sr. alcalde “D’acord”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale, aquí, correcte, [...] últimament a l'institut del
Catllar s'ha donat algun cas de bullyng i assetjament, suposo que esteu al tanto,
que ha preocupat molt als pares i mares, sabem que la direcció ja ha aplicat el
protocol que estableix el Departament d'Ensenyament, però creiem que es una
qüestió lo suficientment delicada i preocupant com perquè des de l'ajuntament,
a veure, si es poden fer algunes accions educatives com poden ser xerrades,
tallers, tenint en compte que sembla que hi ha sensibilitat cap aquests temes i es
va aprovar el Pla de Joventut i es prepara la creació d'una Comissió que vol
potenciar la igualtat de gènere, demanem i preguem, pues, a veure si es pot
treballar per durant, en aquest sentit, sapiguent com està el tema, aprofitant tot
lo que s’està creant per treballar en aquest tema”.
El Sr. alcalde: “Si si, ho agraïm, que empenyeu en aquesta línia perquè és
voluntat, és intolerable que es faci bulling, que hi hagi discriminació per sexes,
és intolerable i hem de lluitar i hem de lluitar, i la millor manera serà a través de
l’educació. Perquè penso que és la única”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Perfecte. Sí, si. Vale. Llavors, aquesta si que és
directament pregunta, hi ha algunes que suposo me pots contestar, les altres
quan bonament pugueu, abans has comentat el tema de les ajudes, i puc.. (tus)
disculpeu, les bases per a la concessió d’ajudes ara mateix estan en marxa ja
en 2021, o ara estan anul·lades i s’han de prorrogar? Ara no estan...”.
El Sr. alcalde: “Ara hi ha les del 2020, ja estan, l’únic que estan pendents
d’aquells dos casos perquè s’havien de resoldre, però és lo que una mica, us
avançava abans, i crec que podríem fer una trobada de tots plegats amb la línia
que havíem fet, de fer una ampliació pels que no la van poder rebre durant el
2020, si recordeu, jo no se si ho vam fer be o ho vam fer malament, no ho sé,
però hi vam posar tota la millor voluntat, i la prova és que la majoria de, va ser
una majoritària, de la corporació, i clar les vam fer al març i ràpidament les
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Vale. A vere. Va haver. Això és una pregunta. Perquè en un resposta anterior,
arrel del canvi de contenidors, vista l’acumulació de residus al voltants dels
contenidors, es va dir que diàriament els vigilants estaven controlant l’estat de
les diverses zones i fent un informe, que era tramès al Consell Comarcal,
veritat?, o als responsables de l’empresa concessionària. A dia d’avui,
aquests,.. o sigui, Quins resultats estan donant aquestes accions que es van
ficar en marxa? Hi ha alguna solució? I si s’ha mantingut alguna reunió formal?
Perquè l’observació és que no sembla que s’hagin aplicat solucions, ja que les
acumulacions, tots veiem que les acumulacions segueixen i sobretot en les
zones de contenidors més cèntriques, com, no sé si s’ha pogut fer algo i com
està el tema?”
El Sr. alcalde: “Bé, nosaltres continuem la línia que anàvem, de fer vigilància,
de fer escrits en reclamar, que ens justifiquin la feina que han fet, que ens
pertoca, en fer un seguiment molts exhaustiu, de fet com he dit abans, amb el
programa de garantia juvenil, la persona contractada, ja s’ha iniciat en aquest
control, ens van prometre, ens van dir que ens donarien, la, el contacte per
satèl·lit de tots els camions, i així sabríem les aixecades, hores d’ara encara no
ho tenim, jo si que he pogut, així, però això és una percepció personal, veig
que algo ha millorat, de tant en tant hi han algunes, alguns llocs en que els
abocaments són descontrolats, però bé, hi estem lluitant, encara no està
solucionat, no, hi estem lluitant, en mesura que podem, com a ajuntament.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

El Sr. Daniel Rodríguez: “Per part nostra si hi ha el compromís, sabeu que ho
he dit des del primer dia, encantat de tirar endavant, i de modificar, que ja saps
que pensem que hi han coses que s’han de modificar, o sigui que agraeixo el
compromís, i que la intenció sigui veure’ns. Merci.

16/03/2021 Secretari-Interventor

17/03/2021 Alcalde

volíem publicar, l’administració és lenta, ja ho sabem, per això vam tenir una
certa pressa en fer-ho, i clar només els decrements van ser fins el mes de març,
això que ha comportat que la pandèmia, tampoc no sabíem com aniria, perquè
ningú sabia que a dia d’avui encara estaríem patint una tercera onada, per tant
el que es proposarà, però a mi m’agradaria fer-ho ja la setmana que ve, potser,
si s’escau, és ampliar el decrement de tot el 2020, i això només seria una
modificació de la base d’autònoms, posteriorment i amb temps hauríem de
tornar-les a treballar les tres que tenim, per valorar perquè no hi ha hagut,
pràcticament, ajuts de lloguer, no se jo si se n’ha presentat cap, ni ajuts pel
menjar, probablement hem de fer alguna cosa, ho hem de pensar, és una feina
que ens ve ara. Això és tot”.
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El Sr. Daniel Rodríguez: Vale. Reunió no s’ha pogut mantenir cap amb
l’empresa?
49

El Sr. alcalde: “No. Encara, de llavors de la última que vam informar no n’hem
tingut cap, si que estem és en contacte, digue’m-ne, en contacte, doncs
demanant totes les coses que ens calen”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Val. Merci”.
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El Sr. alcalde: “De res”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Venga. Ens consta que al 2019 es va crear una borsa
de treball mitjançant oposició per cobrir situacions en períodes de vacances,
dies d’assumptes personals, permisos, i altres llicències, del personal adscrit a
la biblioteca municipal, ara ha estat tancada, i per quina raó la biblioteca ha
roman tancada, quan ha estat tancada, eh, no hi hagut aquesta plaça, o sigui
quan la bibliotecària ha fet vacances la biblioteca ha estat tancada en comptes
de tirar d’aquesta borsa de treball”.
El Sr. alcalde: “Ara mateix no estic al cas. Te contestaré en el proper”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale. Va sortir publicat, ara fa poc, i aprofito, que ha
sortit el Reglament de la Comissió de Serveis Socials, igualtat i promoció
econòmica, dir per endavant que donem suport a totes les iniciatives que, en
aquesta línia, bueno, ja sabeu que en el seu moment, el nostre grup vam
acordar, en el pacte de govern, temes d’aquest tipus, la comissió de serveis i
demés, eh, si que vull aprofitar perquè ho he vist publicat però, altres vegades
també ho he comentat, és llàstima que estem, a la gent que estem subscrita a
les notícies, que sí que és veritat que ens arriben notícies per una banca, que
no vull dir que no hi hagi cap, poc important, però en canvi, coses d’aquest tipus
que pensem que són molt importants i que fa participar la gent, no se si us heu
donat compte, no sé si és tema informàtic, o és d’algú d’administració o qui ho
ha de fer, però no arriben, no se comparteixen per correu, aprofito que faig una
pregunta sobre això, per deixar constància per a que ho pogueu mirar, perquè
és llàstima que quan es fan coses en aquest sentit, val la pena que la gent que
estem adscrita ho rebem, igual que rebem el tema dels reis, com altres coses
que sí que rebem, vale, llavors si que sobre això ens ho vam estar mirant, la
pregunta és
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- Quines són les Entitats a les que s'ha fet avinent la redacció del reglament per
tal de que puguin aportar les seves esmenes , i quina resposta s'ha obtingut
d'aquestes, si ha obtingut comunicació?
I a vere si ja existeixen propostes a treballar per aquesta comissió?”
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El Sr. alcalde: “Bueno, mira, donat que estem en període d’exposició pública i
d’al·legacions, t’hauré d’informar o tan aviat ho tingui, o, esperem poder-te
informar abans pel proper ple, però ara està en exposició pública i al·legacions”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Però entenc que a les entitats si que se’ls hi ha
comunicat? O no s’ha comunicat a les entitats que es crea això? Per tal de
començar a generar treball, Joan, no ho dic per altra. No se’ls hi ha comunicat,
encara, doncs?”
El Sr. alcalde: “No, encara no”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Bueno, pues, quan se comuniqui, òstia, pues esperem
que s’ompli de contingut i de treball, no? a vere si se fan uns objectius...”
El Sr. alcalde: “D’això es tracta, si si”
El Sr. Daniel Rodríguez: “I que es mantingui la voluntat de participació de totes
les entitats a tots els efectes, perquè mereixen el reconeixement i poder
participar, vale”.

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. alcalde: “D’acord”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Tinc, me queden dues, molt específiques, tinc una que
si me la vol contestar el regidor d’esports perquè penso que, Francesc és el que
potser, dic Francesc perquè és el Regidor d’Esports, penso que és el que té
més informació, el tema del pàdel, bueno, vam rebre la comunicació que s’està
fent càrrec el club de tenis, en aquest cas, per assumir els horaris perquè no se
podien fer reserves a l’horari que atén l’ajuntament, a part de que com és que
no se pot reservar a través de l’ajuntament, a part és la solució que s’ha donat
econòmicament és caríssima”.
El Sr. Francesc Saigí: “No, no he entès ben be la pregunta”.
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50

El Sr. Daniel Rodríguez: “Ara el padel no se pot reservar des de, en horari
d’ajuntament, només se pot reservar en horari de soci, veritat?”
51

El Sr. Francesc Saigí: “Si, si, de fet, les hores que l’ajuntament té per poder
llogar les pistes no s’ha posat en servei perquè són poques hores i és difícil
gestionar la neteja, i gairebé impossible gestionar la neteja, i desinfecció, en
aquestes hores molt saltejades i no són cada dia, vull dir, i per això no està
obert”.

JOAN MORLÀ I MENSA

El Sr. Francesc Saigí: “El preu en horari municipal és de l’ajuntament, que és el
que es va aprovar en les ordenances fiscals, el preu que el club de tennis cobra,
ho poden cobrar només amb els seus socis, no poden llogar les pistes a gent
que no sigui sòcia”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “En ordenança vam aplicar 10 euros per persona no
sòcia?”
El Sr. Francesc Saigí: “En horari municipal, no ho recordo però em sembla que
eren 14 o 16 euros, o algo així, no ho recordo de memòria no vull dir un número”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Però jo, corregeix-me si, el escrit que vaig llegir, lo
que estan dient són 10 euros per persona”.
El Sr. Francesc Saigí: “Però això és una promoció que fa el club de tennis per
fer uns socis, no és un lloguer de pistes en horari municipal”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Bueno, ja, miraré les ordenances, però no recordava
un preu tan car”.
El Sr. Francesc Saigí: “Les ordenances són.. Ja et dic, no et vull enganyar, no
agafeu número...”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “No, no”
El Sr. Francesc Saigí: “13 o 14, no me’n recordo, però és per les quatre
persones”.
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El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale, i el preu el marca el tennis o el marca
l’ajuntament?”
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El Sr. Daniel Rodríguez: “Clar, per això faig la pregunta Francesc, perquè lo que
s’està fent és, i ho cobra l’ajuntament, o no, per això ho pregunto, són 10 euros,
per cap”.
El Sr. Francesc Saigí: “No, no ho tenim així...”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “No per pista, pes mira-ho”.
El Sr. Francesc Saigí: “I el club de tennis, en principi, ells només poden fer
servis les pistes els socis, no poden llogar pistes, i està parlat amb ells, en vàries
ocasions ho he parlat jo amb ells, vull dir, ells no poden llogar pistes a ningú
perquè no són propietat seva”.

17/03/2021 Alcalde

El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale. Però llavors els 10 euros aquest, entenc que va
pel club de tennis, no se paguen a l’ajuntament”.
El Sr. Francesc Saigí: “No, no se. De l’ajuntament no és demana això”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale, perquè ara mateix no se pot reservar en horari
municipal”.
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El Sr. Francesc Saigí: “No, no estan inclosos”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “És només és a través del tennis, vale, bueno ja m’ho
miraré ja t’ho comentaré”.
El Sr. Francesc Saigí: “Si ho tens m’ho passes ... no se d’on surt això”.
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El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale, vale, és un escrit, una promoció que van fer,
vale, pues t’ho passo”.
El Sr. Francesc Saigí: “Val”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Merci”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “I l’altra si que també, és puntual cap a Montse, que és
la regidora de Benestar Social, a vere, bueno, preguntar una mica com està el
tema de voluntariat que vau iniciar, si teniu gent, que espero que sí que la
tingueu, i quin pla d’actuació hi ha, i no se quins horaris, a vere quins horaris
estan fent d’atenció, com es gestiona i com se fica en marxa tot el tema de
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voluntariat perquè a més tal i com estem, entenc que per desgràcia farà falta
d’aquí a poquet”.
53

La Sra. Montserrat Mestre: “Jo ara no tinc les dades exactes de la gent que s’ha
apuntat i no et puc informar, si un cas t’ho passo quan, ho demano i t’ho passo”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Però s’està .. acaba, acaba persona”.
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La Sra. Montserrat Mestre: “No tinc informació de que hi hagi hagut cap
demanda, vale, del que entenem com a voluntaris, vale, d’abastiment de, bueno
perquè no estem confinats, en aquests moments, no estem confinats ara
tampoc, estem confinament municipal, però tot i amb això no em consta a mi
que hi hagi hagut cap demanda, vale?”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Però suposo...”.
La Sra. Montserrat Mestre: “Que hi hagin hagut trucades, en aquest sentit”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “però hi ha un horari d’atenció d’alguna manera? Algú
s’ha quedat, algun voluntari s’ha quedat el telèfon, com se feia antigament”.
La Sra. Montserrat Mestre: “No, no, el telèfon està a l’ajuntament. El telèfon, les
trucades seran recepcionades per l’ajuntament”
El Sr. Daniel Rodríguez: “En horari d’ajuntament, doncs”.
La Sra. Montserrat Mestre: “En principi si, hi ha un horari, clar perquè a les 12
de la nit no anirem a abastir de menjar a una família.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Però home, l’horari d’ajuntament, Montse, entenc que
és de 9 a 2 de dilluns a divendres. [...] Serà l’únic horari d’atenció quan truqui
una persona necessitada, entenc”.
La Sra. Montserrat Mestre: “Bueno si, en principi és així, si si hi ha un horari
establert, per rebre les trucades”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale, vale”
La Sra. Montserrat Mestre: “Perquè no són situacions d’emergència que s’hagin
de solucionar, que et pugui sortir una emergència de dir, tu pots fer una previsió,
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se pot fer una previsió dels aliments que tu puguis necessitar, dels
medicaments, de farmàcia que es puguin necessitar, no es pot , en principi no
és una situació d’emergència d’urgència en el moment, m’entens que vuil dir?,
és a dir no et sortirà una emergència per anar a comprar el diumenge, en
principi, això s’ha de tenir una mica previst, hi ha un horari, les botigues també
tanquen, vull dir, no ho sé, hi ha un horari d’atenció de trucades i d’atenció”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale vale, no no, jo només preguntava com ho havíeu
organitzat”.
La Sra. Montserrat Mestre: “Si, si”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Queda clar, merci”.
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La Sra. Montserrat Mestre: “Vale”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Pues jo ja estic, gràcies per la vostra atenció”.
El Sr. alcalde: “Molt bé. Algú més?”
El Sr. Antonio López: “Si, yo ahora. Bueno. [...]
Yo, antes de empezar con lo que tenia preparado, comentar tres coses de las
que has comentado antes, me parece muy bien todo el tema de lo del covid de
que seamos nosotros mismos, creo que como responsables públicos tenemos
que dar ejemplo, esto està mas que claro, en nuestro caso, el otro dia me
encontré con Dani en el pueblo comprando y estuvimos hablando sobre este
tema, que se estaba disparando mucho todo esto y tal, entonces yo lo que si
que haria una propuesta al ayuntamiento que yo creo que podria servir para
que la gente fuese conscienciando y lo fuese viendo, es que cada dia en las
redes sociales del ayuntamiento publicarais los datos de la gente que hay en el
municipio, esto lo hacen otros ayuntamientos, lo hacen que en su facebook sus
instagrams y demàs publican los casos que se han detectado este dia y les
personas que estan pasando la enfermedad en el municipio, yo he mirado los
datos de hoy y salia que en El Catllar hoy habian 17 positivos, a parte de los
que ya había, 17 nuevos positivos, entonces yo creo que una manera de
conscienciar a la gente, es precisamente el poner esto, que en las redes
sociales pongamos, por el caso que en el Catllar hoy ha habito 5 positivos y hay
x persones pasando la enfermedad, yo creo que esto es una manera, porque
aquí el Catllar, todos sabemos que tenemos una población muy dispersa y
quizas los del pueblo sepan los del pueblo y los de una urbanización sepan los
de su urbanización, però es muy difícil poderme enterar lo de todas las
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urbanizaciones y el pueblo en conjunto, entonces d esta manera, yo creo que
de esta manera, és una manera de que se veria bastante bien como estamos,
yo creo que es una sugerencia que doy al equipo de gobierno que si tiene bien
acogerla, pues estupendo. Vale.
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Despues lo que has comentado, una cosa que has comentado de los vigilantes
de los informes que habian hecho y demàs, no he oído, no lo se, supongo como
el secretario luego me pasara los datos, a lo major si salen, yo no lo he oído,
porque una cosa de los que pedíamos era el saber de todas estas denúncias,
todos estos expedientes que se han abierto, etc. etc. cuantas sanciones se han
puesto, sobre estos mil y pico expedientes que havia de diferentes coses, yo
no he oido que habian puesto ninguna sanción no lo se, a lo mejor es
simplemente que no lo he oído, cuando reciba la información del señor
secretario supongo que allí saldrá las sanciones que se han puesto.
Luego también hace un par de plenos dimos una sugerencia, hicimos una
sugerencia para agilizar el tema de la circulación en el colegio, no se si es que
no ha gustado la sugerencia y por esto no la habeis puesto en marcha o es que
no es factible o que, porque tampoco se nos ha dado respuesta, digimos que
para, todas las persones que vienen de fuera del pueblo, sobre todo de las
urbanizaciones de la zona del cementerio hacia arriba y han de entrar al colegio
para no tener que dar toda la vuelta, retrasando diez metros los new jerseis
aquellos que se ha puesto allí en la entrada, entrarian directamente al parking
y no se tendria que dar toda la avuelta, creemos que es una solucion bastante
fàcil de hecho lo he consultado con algun tecnico municipal y con persones que
cada dia se encuentran en esta situación y la han encuentrado bien, no se si es
que lo teneis que terminar de mirar, lo digo, es un recordatorio de lo dijimos
para que, si esto lo podeis volver a mirar. Vale?”
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El Sr. alcalde: “D’acord”.
El Sr. Antonio López: “Luego, en cuanto has hecho referencia, creo a una
pregunta del Dani, sobre el tema de las basuras, según tengo constància, desde
el uno de diciembre, todos los ayuntamientos de la contrata tienen acceso al
programa informático de control de los camiones de los contenedores, etc.
exceptuando que haya alguna incidència y que en el Catllar no funcione, però
bueno consulta que he realizado al Consell Comarcal, se me ha dicho que no
hay constància de ninguna incidència, però desde el uno de diciembre, en
principio todos los municipios tienen acceso a este sistema informático, eso
para dejarlo un poco claro, y en ..”
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El Sr. Francesc Saigí: “Jo voldria dir.. has dit ...”.
El Sr. Antonio López: “Si, perdona que no te he escuchado”.
El Sr. Francesc Saigí: “Et voldria fer una observació amb això que has dit”.
El Sr. Antonio López: “Si”.

JOAN MORLÀ I MENSA

El Sr. Antonio López: “Bueno y habeis pasado la incidència al Consell
Comarcal?”
El Sr. Francesc Saigí: “S’ha demanat, s’ha demanat. I la resposta ha sigut cap”.
El Sr. Antonio López: “Vale. Pues yo mañana haré la pregunta al Consell
Comarcal”.
El Sr. Francesc Saigí: “Ja que tu ho vols aclarir, jo també, que hi he estat darrera
això, te vull aclarir com”.
Anotnio: “Vale”.
El Sr. Francesc Saigí: “I ja de passada, els 17 casos de covid, és dels últims 7
dies, no són d’avui”.
El Sr. Antonio López: “Vale”.
El Sr. Francesc Saigí: “Tampoc. Hem d’estar alerta, però tampoc ens hem
d’asustar més del compte”.
El Sr. Antonio López: “Bueno namás que haya uno hay que asustarnos, yo creo
...”.
El Sr. Francesc Saigí: “Però si els casos fossin d’avui seria alarmant”.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

16/03/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

17/03/2021 Alcalde

El Sr. Francesc Saigí: “Nosaltres teníem accés a una fregadora, podíem veure
la posició en GPS i temps real, i ens van dir que hi havia més d’una fregadora
que venia al Catllar, vam demanar accés a les altres, i no ens la van donar, i a
més ens han tret l’accés a la que podíem veure, en quan als camions no en
veiem cap ni un de GPS”.
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El Sr. Antonio López: “Pero de todos casos, Francesc, si això se publica
diàriament, tendriamos mucha mas información todos los ciudadanos del
municipio tambien. Bueno empiezo con las preguntes, si os parece. Joan ya me
diràs si las vas contestando o no, yo haré un intervalo entre una y otra, vale?”
Hemos hablado anteriorment, en unes respuestas que tu me has dado, de una
pregunta que havia hecho en un anterior pleno sobre el tema de la gossera
municipal del proyecto que habia, nos gustaria saber como se encuentra la
ejecución de este proyecto?”
El Sr. alcalde: “En vies d’execució, que tot està aprovat tot, cal realitzar-ho, però
be”.
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El Sr. Antonio López: “Vale, vale.
Tambien en algun plenario, habiamos hablado de que se tenian que arranjar
alguns carrers de la urbanització mas blanc que van ser sol.licitats pe la junta
de la mateixa i per aquest grup municipal també, fa un parell de plens, nos
agradaria sapiguer com està aquest tema, ja que se nos havia dit que si, que ja
s’habia trobat la solució de como se tenia que fer, però hem de recordar, hem
de tenir en compte, para que lo sàpiguen la resta de regidor també, que tal com
havien avisat en aquella ocasió, el ajuntament és responsable del bon estat dels
vials i això lo demostra una sentència condemnatòria per un accident sofert per
una veïna del carrer Francolí, i ya ha condenado a l’ajuntament a pagar 17.544
euros, per lo tant nos dona la raó quan nosaltres vam dir que l’ajuntament són
responsables del manteniment de los vials, no?”
El Sr. alcalde: “Això cal una interpretació una mica més acurada, mira la
sentència el que et diu és qui ha de fer les obres d’urbanització ha de ser la
urbanització, el que et diu, es que tu ajuntament has de vetllar perquè els carrer
siguin segurs, llavors, ja sigui valissant, senyalitzant o si creus convenient que
es pot fer potser un parxe, per tapar un forat, un esvoranc, o el que sigui, i també
et diu la sentència, senyor ajuntament, vostè el que ha de fer és pressionar la
urbanitzacló perquè faci el pla d’urbanisme no, dit d’aquesta manera com tu
interpretaves, Antonio, vol dir com si nosaltres haguéssim de fer les obres
d’urbanització...”.
El Sr. Antonio López: “No, no, jo no he dit això, jo ja soc conscient que les obres
d’urbanització les ha de fer la urbanització o la junta de compensació de cada
urbanització, d’això soc conscient Joan”.
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El Sr. alcalde: “Aquest mateix jutge a lo millor lllavors ens sancionaria a
nosaltres”.
58
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El Sr. Antonio López: “No. Però si que es veritat que hi ha un jutge, que jo ja ho
vaig comentar en l’anterior plenari, que ha condemnat a l’ajuntament, perquè
una dona va caure en un vial, en un carrer d’una urbanització, que ara no vé al
cas i se va fer mal, per lo tant, porque diu que el carrer no estava be, bueno,
pues precisament por un tema de seguretat vam quedar de que aquestos
carrers de Mas Blanc, no, se anaven a arreglar, el senyor secretari va dir en
aquell plenari, me sembla que tu també, de que ja se havia trobat la fórmula
jurídica adequada per a poder-lo fer, la nostra pregunta és, como està això,
ara?”
El Sr. alcalde: “Si, hi estem, bueno, potser hauríem d’estar més avançats, no
ho discutiré, però si el que cal es trobar, per a dir-ho d’alguna manera, i molt
vulgar, és quin tipus de parxe anem posant a cada situació en que ens trobem,
ja sigui forat, esvoranc o el que sigui perquè n’hi ha de tots tipus, perquè tots
els ferms que hi ha en les diverses urbanitzacions que s’han de fer, tampoc són
iguals, llavors el que es tractarà és, lo ideal seria trobar una fórmula diguem-ne
homogènia per a fer a tot arreu, cosa que em sembla que està dificultant als
tècnics de trobar-la, el que si és cert és que ens hi hem de posar i molt en serio
perquè clar, la justícia ens diu que nosaltres hem de vetllar que els carrers siguin
segurs, l’únic que nos ens diu, és com ho hem de fer”.
El Sr. Antonio López: “A mi me consta, Joan, que los veïns d’aquests carrers,
en aquest en concretament d’aquesta urbanització de Mas de Blanc, estaven
d’acord en pagar una part de l’arreglo d’aquests carrers, que si l’ajuntament
ficava una base, ells estaven d’acord en ficar possiblement un reg asfàltic o el
que sigui per terminar de millorar aquest tractament”.
El Sr. alcalde: “Pero, mira, mira, no, això ja seria una obra d’urbanització, i això
ja no hi entra, nosaltres el que hem de fer, és fer que el carrer no tingui ni forats
ni esborancs, es a dir, la sentència ens diu que el carrer ha d’estar segur, però
no et diu si ha d’estar enrajolat, no et diu, i lo que si et diu també, és que hem
d’apretar a la urbanització, veiam, que també m’expliqui com hem de fer això,
com apretem a les urbanitzacions perquè facin les seves obres d’urbanització”.
El Sr. Antonio López: “Molt bé”.
El Sr. alcalde. “Trobarem una .. hem de buscar una fórmula si ja”.
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El Sr. Antonio López. “Això d’apretar les urbanitzacions perquè facin les obres
d’urbanització és una mica complicat, eh, i més en la situació actual”.
El Sr. alcalde: “Si, hi estem, cada vegada que tenim una reunió amb alguna
urbanització, els animen, els animem, va poseu-vos-hi”.
El Sr. Antonio López: “Si, si clar”.
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El Sr. alcalde: “I fins i tot hi ha gent d’urbanitzacions que ens diu, ostres, hauríeu
de ser més proactius, des de l’ajuntament i quasi no obligar, perquè no podem,
però si apretar, ja ho fem, ho fem, els hi demanem, els ajudem en tramitar”.
El Sr. Antonio López: “Bueno, d’acord. Bueno de todas formes si que demanaria
al senyor secretari que m’enviessi la, he vist un tros de la sentència, la sentència
completa d’aquest cas, vec que prenc nota, entenc que me l’enviarà. Molt bé.
També, hem llegit que ha hagut una reunió prèvia per a ver si, bueno, això tirava
endavant, tirava endavant el tema de l’ADF està molt parat, estava i està, molt
parat, nos agradaria sapiguer com està actualment aquest tema perquè això és
como los ojos del Guadiana, no, que aparece y desaparece, de vez en cuando,
esto de l’ADF, entonces, nos gustaria saber como està todo el tema de l’ADF,
si tirarà adelante o no tirarà si se disuelve, si no se disuelve si cada municipio
va por su cuenta o que pasar”.
El Sr. alcalde: “L’ADF està activa, de fet som cinc, sis municipis, i el que intueixo,
es que jo m’he trobat jo ara, perquè era una cosa que estava, digue’m-ne amb
una certa letargia, i hi ha voluntat de reactivar-la, però clar, som ens hem de
posar tots d’acord, de fet aquesta reunió ja hi estàvem d’acord però són això
que passa sempre, que es fa una reunió en molta bona voluntat, amb molt
bones idees, moltes iniciatives, però llavors sempre hi ha d’haver algun
ajuntament que tiri del fil i això vol dir que hi ha d’haver un secretari que ho
recolzi, i no n’estic acusant a cap, però tots els secretaris, doncs, quan diem,
en aquesta reunió diem, bueno pues doncs, i quin ajuntament agafarà i tirarà
del fil, tots, tothom diu que clar ells tenen molta feina, i es clar, jo no vaig ser
menys, dic doncs naltros encara en tenim més, hem, hauríem de, però la
voluntat hi era, la voluntat és de”.
El Sr. Antonio López: “La voluntat jo se que hi era, perquè hi era fa quatre anys,
cinc anys, i deu anys quan es va constituir, no, per tant, entenc que l’ADF,
evidentment està constituïda, però està dormint encara, està en letarg, no està
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en funcionament, jo encara m’enrecordo quan aquí a la gent d’aqui a, los
voluntaris nostros d’aquí del Catllar, se les va donar les camises i part de la
uniformitat que se va comprar per part de l’ajuntament, no?, de totes formes jo
crec que si això no tira endavant porque, lo que tu dius Joan, quan són cinc o
sis és molt, passa com lo del consorci del Baix Gaià, no?, a vegades és difícil
ponerse d’acord, pues a la millor tindrem que prendre la decisió i com a municipi
d’aquestos cinc o sis, el més important o més gran, fer la nostra i en ves d’ADF
Catllar fiquem ADF Baix Gaià, com hi ha l’ADF del Garraf, hi ha molts de pobles
del Garraf que estan en aquesta ADF, i el que vulgui vindre després que vingui,
no?, però que sigui con gent d’aquí i pròpiament d’aquí del Catllar, jo crec que
és la única manera que pugui tirar endavant, per lo que tu dius, ficar d’acord a
5 o 6 alcaldes o secretaris, que tots, com tu ben dius, tenen molta feina, i el
Jordi aquí quan estaves dient assentia con la cabeza que ell també te molta
feina i demés, pues es complicat, per lo tant lo millor, la única manera es agafar,
sortir-nos d’aquesta o donar-la de baixa i fer una nova, simplement creant-la
des d’un inici con la gent que tenim ara aquí, jo me recordo que havia força
gent, gent jove que estava interessat en això i a més a més tenim mitjans en
aquest cas, per a poder-la tirar endavant, no sé, es una sugerencia i saps que
tens tota la meva ajuda i el meu suport per això també”.
El Sr. alcalde: “Jo per complementar una mica aquesta referència i potser pot
ajudar de retruc a l’ADF, aquesta setmana hem tingut la visita dels tècnics de
la Diputació que ens han de facilitar i fer el projecte de la caldera de biomassa
i paral·lelament a la caldera elprojecte aquest ha d’anar, perquè nosaltres ho
podem tenir perquè som un municipi que està afectat per una gran extensió de
bosc, està afectat, ho dic perquè creix el bosc mentre arreu del mon disminueix,
nosaltres aquí ens està invadint, pràcticament es pot dir, la massa forestal a
terrenys de cultiu ja abandonats, complementa la caldera l’ha de complementar
i així s’entén, doncs, una associació de propietaris forestals que s’hi han
d’avenir a que després es pugui extreure l’estella que ha de ser la que l’energia,
el complement, o la matèria que ha de donar l’energia a través de la caldera,
per tant si nosaltres ara ja començarem, i ens hi hem posat a treballar, perquè
el projecte és engrescador, començaríem amb aquesta associació de
propietaris del Catllar, que de fet ja la tenim perquè és la que estava a l’ADF,
per tant poden ser dos projectes que podrien anar paral.lels i a la millor, bueno,
si treiem temps i ganes i tot va, doncs, veiam, desfer-la no la vol desfer ningú
l’ADF, Antonio”.
El Sr. Antonio López: “Vale. Però ningú vol tirar endavant, també”.
El Sr. alcalde: “Ningú vol tirar endavant”.
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El Sr. Antonio López: Molt be. Continuo”.
61

El Sr. alcalde: “Hi ha una cosa que es diu està en via morta”.
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El Sr. Antonio López: “Si vale. Continuo pues. Una altra pregunta, com és que
s’ha decidit contractar a una empresa externa per fer el manteniment de la
urbanització Mas de Pallarès per un valor de 14.000 euros en comptes de ferho amb personal propi de l’Ajuntament, i en aquest cas, creant un greuge
comparatiu amb altres urbanitzacions que es paguen ells mateixos aquest
manteniment?”
El Sr. alcalde: “Bueno perquè és ara és la que tenim recepcionada, i mira va
plegar un de la brigada i la brigada són quatre i no arribaven, lo més immediat
era fer una prova pilot, de fer un contracte de manteniment perquè no arribem,
no arribem, veuríem a veiam com que tal anirà una vegada anem recepcionant”.
El Sr. Antonio López: “Pues se podria”.
El Sr. alcalde: “Masia boronat ja està recepcionada”.
El Sr. Antonio López: “Si ha marxat un de la brigada, pues se contracta un altre,
no, no sé”.
El Sr. alcalde: “Si”.
El Sr. Antonio López: “Però pagar una empresa externa, aquí estàvem parlant
sempre, que si havíem de municipalitzar això, si havíem de municipalitzar lo
altre, i ahora lo que fem és externalitzar, bueno, en fin. Bueno.
També volem sapiguer quin és el criteri establert per a poder donar les
subvencions a les entitats i associacions del municipi, si hi ha algun criteri
establert, per a decir si a ti te dono 2.000 a ti te dono 1.500 a l’altre le dono x
diners, no, porque hem vist que hi ha entitats que treballen molt i reben menys
diners que unes altres, que de veritat, a la millor solamente fan una activitat o
dos a l’any només, i reben la mateixa quantitat o més, encara, no sé”.
El Sr. alcalde: “Jo no sé la teva experiència que vas tenir, és on, són xifres que
vénen heretades d’un any darrera l’altre, i va en funció del que justifiquen, jo
m’he trobat el cas amb alguna associació que m’han vingut i m’han dit, pues
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reunions que tenim i de les actuacions que vagin fent si les poden justificar”.
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El Sr. Antonio López: “Bueno, jo de la meva època, i això fa cinc anys, en cinc
anys pot haver canviat, des de que jo vaig ser alcalde fins ara, eh, havia, i no
diré noms, perquè clar, hay, sembla que depen de lo que diguis te fiques en
contra d’una entitat o altra, però a mi, una entitat que fa una activitat o dos com
a màxim a l’any, rebia 500 euros i ara se li dona 1.500, per exemple, fent
exactament el mateix, hi ha, si que és veritat, que hi ha altres entitats que fan
un munt d’activitats pròpies i a més a més conjuntament con el ajuntament, i tal
i segueixen rebent la mateixa quantitat, era per això si algo s’ha canviat, en
estos cinc anys, si ha canviat algo, simplemente era això”.
El Sr. alcalde: “Jo de la manera que ho dius, jo ràpidament pel que puc
entendre, no soc la persona que vi.. revisa les justificacions de la despesa, però
pot ser que aquesta que dius que fa poc, però ho fa per un montant, perquè,
perquè costen i s’ha decidit que són d’interès públic, no?, les actuacions que fa.
Hem de pensar que les associacions fan una feina importantíssima perquè si
totes les associacions no fessin el que fan, la majoria de feina i d’actuacions
que fan recaurien en un regidor concret i en l’ajuntament, per tant, a nosaltres
ens interessa que tinguin aquest tracte de tu a tu, i que ens diguin que és el que
volen fer i si es considera que el que volen fer és està té aquest interès públic,
no, pues se subvenciona. Si són petites actuacions, per dir-ho d’alguna manera,
que van sumant en petites, però sumen el que sumen a la millor anem en
aquesta línia, no sé si m’he explicat prou no, a la millor...”.
El Sr. Antonio López: “Però yo”.
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El Sr. alcalde: “Però tenen un muntant superior que sis d’una altra”.
El Sr. Antonio López: “Però jo entenc, Joan, que que”.
El Sr. alcalde: “Si és d’interès públic es pot pujar”
El Sr. Antonio López: “Exacte, jo entenc que si fas activitats que és per un be
comú del municipi que dona coses al municipi i tal, entenc que aquestes han de
rebre més, però si tu fas activitats que no és per un be del municipi, per moltes
que facis, si no repercuteix al municipi, per moltes que facis no han de rebre
tanta, no?”
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El Sr. alcalde: “D’acord”.
El Sr. Antonio López: “Entenc que no hi ha res establert, potser tindriem que
començar a fer un reglament en aquest cas, sobre això, no, i ja està, i crec que
d’aquesta manera se podria acabar con tot això.
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També. Voldríem sapiguer com es troba l’adjudicació de la renovació de
l’enllumenament de la urbanització Esplai Tarragoní, tenint en compte que se
nos ha denegat la subvenció sol·licitada, que he sol·licitat crec que a la
Diputació i demès, entonces volíem sapiguer si tira endavant si hi ha otros
mecanismes de poderlo financiar
El Sr. alcalde: “És un projecte que va haver d’estar informat a la Comissió
Europea, crec, i tot això ho va endarrerir una barbaritat, perquè com que té un
muntant molt important es va haver de publicar, ara potser m’hauria d’ajudar el
secretari, dient on es va on es va haver de publicar”.
El Sr. Secretari: “És un projecte que ha de sortir publicat al butlletí de la
Comunitat Europea, perquè es procediment contractual que passa els mínims
de la tramitació ordinària interna dels estats, és una tramitació harmonitzada,
se li diu, i ha de sortir publicat primer al butlletí de la Comissió Europea, en pic
surti aquesta convocatòria ja publicada, podem obrir ja el termini aquí, això s’ha
tramès en diverses ocasions allà, però sempre al cap d’uns quants dies des de
que hem tramès la documentació, sempre hi ha algun error que ens fa tornar a
començar el procediment, crec que l’hem passat fins a tres vegades, ja, el
primer moment perquè era en català, i el català no és una llengua oficial de la
Comunitat Europea. Llavors vam solucionar aquest tema, el vam traduir al
castellà, hi havia algunes qüestions de format, que si les comes i els punts, no
és el mateix una coma, o sigui els milers amb les comes i punts no funcionen
igual en tots els estats, hi ha una manera pròpia de trametre-ho, i amb això
estem, que surti publicat i llavors podrem obrir el termini de licitació aquí i que
es presentin les empreses, licitar i adjudicar, si no passa res, possiblement a la
primavera hi hagi adjudicatari i execució d’obra feta, l’execució són dos mesos,
és molt ràpida”.
El Sr. alcalde: “Només a títol informatiu quan de temps ha estat amb tot aquest
tema del Butlletí Oficial Europeu?”
El Sr. Secretari: “Portem com a un mes i escaig, comptant també les vacances
de Nadal pel mig, un mes i escaig passant, tornat, enviant i retornant-nos la
documentació, o sigui, esperem, poder solucionar-ho ja”.
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El Sr. Antonio López: “Val entenc...”.
64

El Sr. alcalde: “L’administració es lenta però acaba fent les coses”.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

17/03/2021 Alcalde

El Sr. Antonio López: “Agafo com a data, inici de l’estiu, per anar més segur.
Val? Lo dic perquè me lo han preguntat i tinc que donar una resposta en aquest
cas. Val”.
En un anterior plenari vam comentar que el vehicle dels vigilants disposava d’un
sistema de seguiment i el perquè no s’usava, no? Crec que va ser en el últim
plenari vam comentar això, despres de fer algunes averiguacions, ens ha
arribat a aquest grup, que aquest dispositiu fa dos anys que no funciona, fa dos
anys que està desconnectat, la nostra pregunta seria com és que no s’ha
arreglat, ja que aquesta avaria, entre otras coses minva la seguretat del
personal de vigilància, porque en cas que, sàpiguent que patrullen, són
unipersonals, no?, en cas de que alguna d’aquestes persones tingui algun
incident o accident no es pugui localitzar a on es troben en cap moment, és un
dels motius per lo qual es va ficar aquest dispositiu, a banda de que si aquest
dispositiu estigués en marxa se podria, l’ajuntament podria sapiguer per quines
urbanitzacions ha passat i per quines no, no calia que el vigilant feci cada dia
un parte diari de por donde ha pasado y por donde no, este dispositivo también
servirà para ésto, entonces, nos agradaria sapiguer porque no s’ha arreglat en
aquestos dos anys”.
El Sr. alcalde: “D’acord ho mirarem”.
El Sr. Antonio López: “Vale”.
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El Sr. alcalde: “No ho sabia. El que si et podem avançar és que estem amb ...”.
El Sr. Antonio López: “Si eso vé después ve despues, ara”
El Sr. alcalde: “Vale”.
El Sr. Antonio López: “Lo que me anaves a dir ve després, no? Precisament sé
que està previst que ahora en el mes de febrer, comprar o fer un renting d’un
nou vehicle per als vigilants, no?, llavors, precisament adequant una mica la
pregunta anterior, nos agradaria sapiguer si s’ha tingut en compte, o s’ha
consultat precisament el equip necessari que ha de portar aquest vehicle i el
model més adequat per al nostre territori, no, si se les ha tingut en compte, els
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vigilants, que són els que fer servir aquest vehicle, no, i si s’ha previst que
aquest vehicle ha de portar o porti el sistema de rotulació que s’estan ficant ja
a tot arreu, ara els nous vehicles dels mossos d’esquadra tambien ja lo porten,
que és el sistema de retolació europeo, no, i una segona pregunta, dins
d’aquesta mateixa és si ja sabeis o teneis en compte que fareu amb el vehicle
actual? Que se farà?”
El Sr. alcalde: “Bueno, el vehicle actual mentres funcioni pues ens el quedarem,
i l’altre ja es va licitar i no s’ha presentat ningú, per tant ara tornarem a fer una
altra licitació més oberta a través de la plataforma, penso que, i es farà un
renting, és rèntig”
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El Sr. Antonio López: “Vale, vale”.
El Sr. alcalde: “Esperem que sigui, no, tindrà totes les característiques que
s’han actualitzat ara en aquest moments”.
El Sr. Antonio López: “Si però, clar, jo, això de les característiques, Joan,
precisamente volia sapiguer si s’ha tingut en compte precisament a los usuaris
del vehicle, no?, que característiques ha de tenir el vehicle, perquè clar, jo puc,
per mi, pot tenir unes característiques, per ti unes altres, però ni tu ni jo serem
los que portarem aquest vehicle, no?, seran unes altres persones”.
Alcale: “Està estandarditzat”.
El Sr. Antonio López: “Tu des de ficar una simple caixa d’eines, le pots ficar, a
partir d’aqui li pots ficar tot lo que vulguis, per tant, estadanritzat no, lo que tu
hagis ficat a les bases que vols que vagi en aquest vehicle”.
El Sr. alcalde: “Al cap d’unes setmanes es pot comprar i posar-ho si no hi hem
caigut en alguna cosa”.
El Sr. Antonio López: “Però si es de rènting, pensa que després no pots ficar lo
que vulguis, perquè te lo ha d’autoritzar l’empresa de renting”.
El Sr. alcalde: “La caixa d’eines si que la podem posar”.
El Sr. Antonio López: “La caixa d’eines, si, però si vols ficar altres coses no,
Joan, per això te lo dic”.
El Sr. alcalde: “D’acord, gràcies”.

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

e6664b3377794b64889bff15be78f594001

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

65

El Sr. Antonio López: “Val. També en un prec que vam fer en el anterior plenari,
vam sol.licitar que la vigilant, el vigilant que estava, en aquest cas vigilant que
estava realitzant el curs en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya, l’ISPC,
no tiguessi que retornar les hores com ja s’ha fet en altres ocasions con altres
companys, se nos va dir que se miraria i volíem preguntar que s’ha decidit sobre
aquest tema?”
El Sr. alcalde: “Ostres, ara no ho recordo, no recordo com ha anat tot plegat.
T’informarem. Ho sento”.
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El Sr. Antonio López: “Bueno, ja m’ho passareu. Espero Joan que no tingui que
passar dos mesos per al següent ple, per a tindre la resposta, si es possible
abans”.
El Sr. alcalde: “Si”.
El Sr. Antonio López: “Una altra, perdó, el equip de govern, es va informar
també en el anterior plenari, la voluntat de comprar una moto elèctrica, no, per
servir els vigilants, la nostra pregunta és, s’ha previst que dicha moto sigui d’un
model que pugui circular pels camins i carrers del nostre municipi? Ja se sap el
model? Vol dir, que no sigui una scoter, perquè una scoter per segons quines
urbanitzacions per segons quins llocs, con los carrers que hi ha i demès o
camins, no podrà anar, per lo tant si s’ha tingut en compte que sigui una moto
de roda gran, que es diu, tipo enduro tipo trial, elèctrica, que també les hi ha
en aquest cas”.
El Sr. alcalde: “Si n’hi ha, n’hi ha. Bé, això si que ha sigut una aportació que ens
han fet els mateixos vigilants, bé, algun d’ells, i donat que tenim una partida
oberta, no hem decidit el tipus de vehicle, seguirem amb aquest aspecte, bueno,
i seguirem valorant si és que cal aquest tot terreny o tipus scoter, no ho sé. Ho
tenim en compte, si”.
El Sr. Antonio López: “Val. Després. Una última pregunta Joan, ja. Com és
possible que els vigilants que són els que han de vetllar pel compliment de les
ordenances, ja hem vist abans que havien ficat mil i no se quantes denúncies i
demés, no tinguin accés a les llicències d’obres sol·licitades, ni a l’ANICOM, per
a poder comprovar el xip de los gossos, des d’aquest grup volem sol·licitar que
tinguin accés, t’explico, no se si m’he explicat bé, los vigilants cuando troben
una obra, que s’està fent una obra en alguna casa, en algun pis, o has d’anar
allà i dir-li al que està fent l’obra, dona’m la llicència d’obres, aquest senyor te
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pot dir, pues no la tinc, la tinc a l’oficina, lo que sigui, no?, no és més fàcil que
los vigilants tinguin accés a totes les sol·licituds de llicències d’obra que se fan
des de l’ajuntament, i d’aquesta manera, con aquest control, puguin comprovar
si realment aquesta obra tenen llicència o no tingui llicència, no, jo crec que
seria lo més lògic, lo més àgil també, en aquest cas, perquè si que és veritat
que a vegades és durant el matí i pots trucar a la millor a l’ajuntamenat, i hi ha
algú a l’ajuntament, a lo millor t’ho poden mirar, però si és a la tarde, o un dia
festiu o lo que sigui, no es pot mirar, entonces jo crec que lo més àgil es poder
mirar de tindre que puguin tenir accés a aquesta informació, i en el cas de
l’ANICOM que és on està tot el tema de los xips de los gossos, los gossos que
estan con xips i demès, lo lógico és que si se les compro en su dia un lector de
xips, pues que ellos tengan acceso precisamente a esta información también”.

17/03/2021 Alcalde

El Sr. alcalde: “D’acord, miraré de contestar-te en la propera, per veure que és
el que hi ha al voltant de tot plegat”.
El Sr. Antonio López: “Te agradeceria que no esperaras a dos meses, si puede
ser antes, antes, eh, yo creo que son preguntes, la majoria son preguntes
faciles que en un periodo corto, no te voy a decir mañana, en un periodo corto
se pueden contestar”.

JOAN MORLÀ I MENSA

El Sr. Antonio López: “Vale, pues gracias. Per la meva part ja estic”.
El Sr. alcalde: “Ja està. Hi ha alguna pregunta més? Doncs si no n’hi ha, tot cas
aixequem la sessió. En tot cas bona nit. Cuidem-nos tot el que puguem i que
tinguem sort i salut. Salut i sort. Adeusiau. Bona nit”.
I quan són tres quarts de nou del vespre i no havent-hi més assumptes a tractar,
el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. alcalde: “És voluntat, és voluntat”.
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