ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 11 DE
FEBRER DE 2021.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia onze de febrer
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 extraordinària 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
Donat que es disposa de la gravació de la sessió del ple es procedeix a
transcriure les intervencions dels membres de la corporació:
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a tractar els punts inclosos a l’orde del
dia.
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A AUTÒNOMS I
PETITES EMPRESES, DE MENYS DE 15 TREBALLADORS, AFECTATS
PER L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA DEL COVID-19.

JORDI CABRE MARTORELL
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ALCALDE:
Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM)
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Prèvia exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia intervé el
Sr. Jordi Eliseu Porta: “Jo volia comentar una coseta sobre el tema, les
primeres, me sembla que vam facultar, bueno, va ser el plenari el que va
aprovar la convocatòria dels ajuts, i va obrir un termini per presentar les
sol·licituds, no, ara es fa a la junta de govern.
El Sr. alcalde: “No, és igual”
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Sr. Jordi Eliseu Porta: “No aquí al punt tercer, que facultem a la junta de govern
local per aprovar la convocatòria dels ajuts i obrir el termini per a la presentació
de solituds, si això aprovem al plenari, lo lògic és que, facultéssim el plenari,
no”
El Sr. alcalde: “Ah si [...] Per aprovar la convocatòria, aquí aprovem les bases,
aquí aprovem aquesta modificació, d’aquestes bases, després la junta de
govern perquè sigui més àgil, aprovarà la convocatòria i així no cal esperar un
ple”.
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Bueno fem plens extraordinaris d’una setmana per
l’altra, vull dir, tampoc no era el problema”.
El Sr. alcalde: “Això és el que té l’extraordinari, ja ho diu la paraula,
extraordinari”.
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “D’acord”.
El Sr. alcalde: “Però en definitiva, aquesta és una simple esmena del que ja
havíem treballat i ara era per donar més oportunitats a qui no les va tenir”.

El Sr. alcalde: “D’una manera, una correcció. Hi ha alguna cosa més?”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Si. Llavors, Joan, entenc que això és una modificació
de les bases del 2020?”
El Sr. alcalde: “Si”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale”.

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Sí està clar. Val”.
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El Sr. alcalde: “De fet només hem modificat, perdona, l l'apartat quarta, criteris
de valoració i puntuacions, només aquest, ampliar-ho a tot el 2020, amb
referència a tot el 2019”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale, no, no clar, per això et faig la pregunta con lo
cual la gent que l'any passat no va poder entrar, aquestes són les bases del
2020, entenc que el període”
El Sr. alcalde: “Si compleixen”
El Sr. Daniel Rodríguez: “El període
aquestes noves modificacions”

queda estès automàticament amb
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El Sr. alcalde: Si, per tot el 2020.
El Sr. Daniel Rodríguez: “I faltarà mirar la del 2021 que és el compromís que
tenim entre tots de”
El Sr. alcalde: “Si. De tornar-les a fer”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale”.
El Sr. alcalde: “Millorades si pot ser”
El Sr. Daniel Rodríguez: “No, no per això, vale, vale, perfecte”.
El Sr. alcalde: El Sr. alcalde: Passem a la votació? Si hi ha alguna cosa més?
Au, passarien a votar doncs.”
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Tot seguit es dona compte de la següent proposta:
Antecedents:
Per acord del Ple de l’ajuntament de data 11 de juny de 2020 es van aprovar
inicialment 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, i es van sotmetre a informació pública les bases,
mitjançant el corresponent anunci al Butlletí oficial de la província de Tarragona,
amb núm. CVE-2020-03752, de data 22 de juny de 2020.
Aquesta iniciativa, nascuda del consens de tots i totes els regidors i regidores
que conformen el consistori per donar suport a aquelles persones, famílies,
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autoempreses i petites empreses més vulnerables davant la situació sanitària
existent, ha estat implementada durant l’any 2020 i ha donat com a resultat un
total d’11 sol·licituds, la majoria de les quals han estat ateses i han rebut l’ajut
corresponent.
L’anàlisi de les sol·licituds presentades a dut a la conclusió que calia un ajust
de les bases per assolir l’objectiu de col·laboració i foment de l’activitat pretès i
conservar el teixit empresarial local de cara a afrontar una recuperació
econòmica que només s’albira des de la superació de la pandèmia que genera
les restriccions econòmiques en pro de la salut de la ciutadania.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Així, amb la modificació que ara es tramita es pretén ampliar el període temporal
d’acreditació del decrement de la facturació que dóna accés als ajuts per
facilitar-ne l’accés i contribuir a pal·liar, parcialment, la difícil situació
professional a la que s’han vist abocades aquestes persones.
Fonaments:
El marc legal pel que es regeixen les subvencions es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions LGS) i el seu Reglament
de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny (ROAS).
Així, d’acord amb la normativa aplicable, conjuntament o prèviament a la
convocatòria s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases
Reguladores, essent preceptiu, doncs, procedir inicialment a l’aprovació de les
Bases Reguladores.
El contingut de les presents Bases Reguladores que es sotmeten a
consideració s’ajusta a allò previst a l’article 17.3 de la LGS.
L’article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern estableix l’obligatorietat de donar publicitat de
la informació relativa a les subvencions i els ajuts públics.
L’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que l’òrgan competent per
a l’aprovació de les bases d’atorgament de subvencions és el Ple i que les
mateixes han de ser sotmeses al tràmit d’informació pública de com a mínim 20
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dies, mitjançant la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, i la inserció d’una referència del
susdit anunci al Diari Oficial de la Generalitat en compliment del principi de
publicitat que ha de regir el procés de selecció.
Els articles 83 i 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) i 52 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya en regulen la tramitació d’urgència dels procediments
per raons d’interès públic, concurrents al present cas per motius més que obvis.

JOAN MORLÀ I MENSA
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En conseqüència, proposo que el Ple de l’ajuntament adopti el següent acord:
Primer.- Declarar d’interès públic la tramitació d’aquest expedient i aplicar per
aquestes raons, la tramitació d’urgència del procediment, d’acord
amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP),
reduint a la meitat els terminis, excepte els relatius a la presentació
de sol·licituds i recursos.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de les Bases específiques per a la
concessió d’ajuts a autònoms i petites empreses, de menys de 15
treballadors, afectats per l’emergència sanitària del COVID-19, el text
íntegre de les quals consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Tercer.- Facultar la Junta de Govern Local per aprovar la convocatòria dels
ajuts i obrir el termini per a la presentació de sol·licituds, des de
l’aprovació definitiva de la modificació de les Bases.

JORDI CABRE MARTORELL
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Quart.-

Sotmetre a informació pública el present acord i el text de la
modificació de les bases pel termini mínim de deu dies, a fi que s’hi
puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari i al tauler d’anuncis
electrònics (e-tauler) de l’ajuntament. El termini d’informació pública
començarà a comptar des de l’endemà de la data de la publicació de
l’anunci al BOP.

Cinquè.- Concedir audiència a les entitats que puguin tenir la condició
d’interessades, a l’efecte de presentació d’al·legacions i
reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la
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tramesa d’una còpia del text íntegre de les bases. El termini de
l’audiència serà de 15 dies a comptar des del dia següent a la data
de recepció de la notificació.
Sisè.-

Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, les Bases de
Subvencions que ara s’aproven inicialment quedaran aprovades
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.”

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Francesc Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Montserrat
Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M
Montserrat Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia
Inglés Villena (PSC-CP), Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR) i
Jordi Eliseu Porta González (Cs).
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ASSISTÈNCIA
A CURSOS ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT. BONIFICACIONS
POTESTATIVES.
Es dona compte de la següent proposta:
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles del 15 al
19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals.
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. La publicació dels textos
actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de
donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de
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desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora de
comunicació informativa amb els ciutadans.
En aquest sentit, la modificació introduïda al text de l’ordenança fiscal municipal
obeeix, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Consten a l’expedient la memòria de l’alcaldia, i l’informe de la secretariaintervenció.

JOAN MORLÀ I MENSA

Aquest ajuntament pretén aprovar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per a l’assistència a cursos organitzats per l’ajuntament vigent d’acord
amb l’establert a l’article 15 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, tot afegint
un nou apartat 4 a l’article 4 relatiu a bonificacions:
“Article 4t. Bonificació
4. Quan per circumstàncies diverses, les classes dels ensenyaments de música
s’hagin d’impartir en la modalitat a distància, els alumnes que realitzin classes
de llenguatge musical gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota i els
alumnes que realitzin llenguatge musical i instrument gaudiran d’una bonificació
del 25 % de la quota.”
Es pretén bonificar el fet que al passar a realitzar-se les classes de manera
telemàtica la metodologia de treball: la interacció professorat-alumne, el treball
individual, el treball grupal, no és el mateix, i en proporció l’eficàcia que s’obté
tampoc acaba sent la mateixa.
El secretari interventor ha elaborat, d’acord amb les indicacions de l’alcaldia una
proposta de modificació d’aquesta ordenança fiscal.
Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels
membres de la Corporació, acordi:

JORDI CABRE MARTORELL
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Verificat que, en relació a les taxes per realització d’activitats administratives de
competència local, que es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per l’assistència a cursos organitzats per
l’ajuntament, tot afegint un apartat 4 a l’article 4, amb el següent
redactat:

JOAN MORLÀ I MENSA
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Article 4t. Bonificació.
4. Quan per circumstàncies vàries, les classes dels ensenyaments de
música s’hagin d’impartir en la modalitat a distància, els alumnes que
realitzin classes de llenguatge musical gaudiran d’una bonificació del
50% de la quota i els alumnes que realitzin llenguatge musical i
instrument gaudiran d’una bonificació del 25 % de la quota.”
Segon.- Aquest acord provisional i el text de la modificació de l’ordenança fiscal
s’han d’exposar al públic al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament per un
període de trenta dies hàbils a comptar des del següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins
el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si
s’escau, al·legacions.
Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord provisional. L’acord provisional elevat a
definitiu més el text íntegre de la modificació de l’ordenança, es
publicarà al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en
vigor.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de
recurs.”

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

JORDI CABRE MARTORELL
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
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Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA
COMISSIÓ SECTORIAL DE SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT I PROMOCIÓ
ECONÒMICA I CREACIÓ DE LA COMISSIÓ.
Prèvia exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia intervé la
Sra. Alícia Inglés Villena i sol·licita el vot es faci de forma nominal.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Tot seguit es sotmet a votació que l’adopció dels acords es faci de forma
nominal, amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Francesc Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Montserrat
Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M
Montserrat Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia
Inglés Villena (PSC-CP), Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR) i
Jordi Eliseu Porta González (Cs).
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat i per tant amb el
quòrum de la majoria simple, acorda que la votació per a l’adopció dels acords
es faci de forma nominal.
El Sr. Antonio López: “Si, mira, independentment del vot individual del nostre
grup, de cada regidor, nosaltres com a grup, no estem d’acord en el sentit de
que hagi sigut l’alcalde, sense comptar amb el grup municipal, qui hagi designat
aquestes persones, sense menysprear que aquestes persones siguin les més
adequades per a això, que en això en la conversa que he tingut, con vostè
aquesta tarda, ja li he dit que si nos haguessis preguntat, possiblement no,
segurament haguéssim nomenat les mateixes persones, no? per lo tant, lo que
si trobo una falta de respecte es que vostè o el seu grup, s’hagi dirigit a dos
regidores del meu grup, sense comptar amb el cap de llista d’aquest grup, ni
amb el portaveu.
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Després clar, vostè diu l'Alícia és treballadora social, evidentment, per part
nostra és la més, del nostre grup, és la més adequada per aquesta feina, per lo
tant, la Montse, por el seu càrrec ara de la UGT, pues possiblement també sigui
la més adequada, però clar, estem parlant, d’una comissió que a més a més,
va del tema de serveis socials i igualtat, i hi ha promoció econòmica, per tant
queda, una pata coja, que se diria, bueno, nosaltres tenim una persona en el
nostre grup que porta un munt d'anys treballant en la promoció econòmica, i en
emprenedoria allà a nous emprenedors a muntar empreses, per tant seria una
persona, també molt adequada per poder estar en aquesta comissió, això sense
menysprear a la resta de companys de l’oposició que perquè no estan, perquè
normalment, quan se crea una comissió, hi ha un representant de cada grup,
que té representació municipal, per lo tant, no sé ja suposo que ja parlaran per
si mateixos, el company Jordi i el Dani, no, però lo més normal és que hi hagi
una persona de cada grup en aquesta comissió, seria lo lògic.
Per lo tant, jo a més a més, després hi ha un article, que diu que los acords que
se prenguin aquí no seran, bueno, no se el tema por que fer, no? Jo crec que
si s’arriba a les qüestions que s’arribin, i tal, jo crec que això se tendria que
portar a un ple i votar-ho un ple, per a que tingui validesa, no? I això no se
contempla, en aquest reglament, no se contempla, per lo tant jo crec que se
tindria que ficar, no, de que totes les aportacions, resumen de totes les
aportacions de la feina que hagi fet aquesta comissió, en dos mesos, tres, cinc,
o sis, lo que digui, després se portarà a un ple, i el ple serà qui votarà tot això.
Jo crec que és lo més lògic en aquest sentit, i després ja li dic, per part del meu
grup, manifestar el nostre desacord en la forma que s’ha portat aquest tema,
sense comptar con el grup municipal del PSC, el grup majoritari d’aquest
ajuntament, el grup més votat de les últimes eleccions municipals, i que no
s’hagi tingut en compte, per això”.
El Sr. alcalde: “Bé, demano disculpes perquè quan he estat exposant els que
formarien part d’aquesta comissió, m’he quedat potser a la meitat, segueixo, i
potser després intentaré contestar el que has fet esment. També en aquesta,
estarà composada també per una persona representant de cadascuna de les
entitats o associacions que estiguin legalment inscrites en el nostre municipi i
que manifestin la seva voluntat de participar-hi, s’hi podrà convidar personal
tècnic, i el secretari que és el que ha de fer, o en qui delegui, que és el qui
validarà amb les actes, sens detriment de que es pugui convidar, si volen
participar, qualsevol persona a participar-hi, aportar, o que tingui ganes de
formar-ne part.
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Bueno una comissió, haguéssim pogut posar si, trenta persones, si, Bueno, s’ha
cregut convenient fer-la així, jo parteixo de la base, em sembla que una vegada
potser ja hem tingut una petita diferència al respecte, jo considero l’ajuntament
del Catllar que som onze regidors, i aquests onze regidors estan agrupats en
formacions polítiques, no?, però en definitiva som onze, i llavors som onze
persones, pues que han de rebre tota la documentació, i cada regidor, té, ha de
tenir l’autonomia, que és com a regidor, ho he dit moltes vegades, un regidor és
alguna cosa més, és una persona important dintre d’aquesta organització, d’un
ajuntament, i per tant té, té tot el dret a decidir el que cregui que ha de decidir,
amb tota la voluntat del món, i és autònom, no?, independent de com estiguin
organitzats. Bé jo no sé, no sé si t’he contestat prou a lo que m’has dit, però”.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. Antonio López: “No, bueno, m’has contestat lo que tu creus que m’has de
contestar”.
El Sr. alcalde: “Lògicament [...]”.
El Sr. Antonio López: “No, no estic d’acord, es decir, evidentment som onze
regidors, però aquests regidors estan dintre d’unes llistes d’uns partits que se
van presentar i dintre d’uns grups municipals que se van constituir a
l'ajuntament, en el primer ple, que va haver, organitzatiu, per lo tant estem dintre
d’uns grups, això de que cada regidor va per lliure, i va cadascú per donde vol”.
El Sr. alcalde: “No, no, per lliure no, és una persona autònoma [...]”
El Sr. Antonio López: “Perdona en el teu partit potser sí, en el meu no”.
El Sr. alcalde: “Ah”.
El Sr. Antonio López: “Hi ha un grup municipal, i aquest grup municipal és el
que dirigeix tot el que, la política en el ajuntament, en aquest sentit, i jo crec que
en el teu, passa exactament igual, és decir, no cadascú té la seva llibertat de
fer lo que vulgui, no, per lo tant, jo lo que trobo malament, és lo que tu has fet,
en no comptar directament amb el grup municipal del PSC, anant directament
a dos persones, no, i ja sabran lo que faran, evidentment i dir-lis que aniran a
aquesta comissió, és a dir, sense comptar amb el vist-i-plau del PSC, el grup
com a PSC, com a mínim, jo personalment, porque es voto individualizado, por
tanto, no puedo votar com a grup del PSC, yo votaré en contra, el grup porque
ya se sepa, porque no estoy de acuerdo con las formes, no con el sentido de la
comisión para la que se crea y para lo que se va hacer, sinó por las formas
como se ha llevado todo este tema. Yo, si me recuerda, tanto el portavoz
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d’Esquerra Republicana, como a ti mismo, esta semana pasada os pedí una
reunión con todos los portavoces para hablar precisamente de todos estos
puntos para que nos explicarais todos estos puntos. Bueno, tengo por
respuesta cero, el portavoz de Esquerra Republicana, si que me dijo que el no
tenia problema en hacerla, no, però yo veo que tu, cuando te pregunté, me
dijiste que prenias nota, pero a partir de ahí cero.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

17/03/2021 Alcalde

No has dicho nada, venimos aquí a un pleno, en el cual nos encontramos con
lo que hay, es decir que ya has tomado una decisión, decir, tu como cacique
del pueblo has tomado una decisión, no, de nomenar a dit a dos persones, a
dos persones que ja estem dient que segurament haguessin sigut les mateixes
persones que nosotros haguéssim nomenat, però clar ho has decidit tu a dit,
asín de clar, i això la gent que ho està veient s’ha donat compte i s’ha quedat
con aquest tema, val?”
El Sr. alcalde: “Si señor jefe del grupo municipal del PSC”.
El Sr. Antonio López: “No, portavoz, por favor, portavoz i cap de grup, eh, tingui
un poco de respecte senyor alcalde”.
El Sr. alcalde: “M’acabes de dir cacique”.
El Sr. Antonio López: “Eh?”
El Sr. alcalde: “Que m’acabes de dir cacique, i no puc [...]”
El Sr. Antonio López: “Cacique?”

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. Josep Plana: “S’ha de respectar una mica [...]”
El Sr. Antonio López: “Cacique és una persona que manda sin la opinión de los
demàs”.
El Sr. Josep Plana: “Si ho fas tot amb els peus, una mica de respecte home”.
El Sr. Antonio López: “Si, vale”.
El Sr. alcalde: “D’acord. Amb els peus?”
El Sr. Josep Plana: “Fa pena, fa pena aquest ajuntament, però pena”
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El Sr. alcalde: “Molt bé. Alguna opinió més?”
El Sr. Josep Plana: “I tant. Ara començo jo”.
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Jo voldria posar una mica de pau. Jo penso que també
hi han hagut altres comissions i tampoc no s’ha dit que el senyor López estava
a la comissió d’ajuts, i vull dir, a mi em sembla bé, vull dir, la cosa és que ha
d’anar, pues uns una vegada, i uns altres una altra”.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. Antonio López: “Jordi, perdona, no era la comisión de ajuts, això no era
comissió”.
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Bueno, és igual però cuando tenemos que aportar
una parte, pues primero les toca a unos y después a otros, yo pensava que esto
lo teniais bastante acordado, digo mira, PSC, en fin, però vaya, yo para mi, las
dos persones son muy válidas para la comisión esta, y yo lo encuentro bien, lo
único, bueno sencillamente que en los artículos, hubiera puesto otra cosa, no
hubiera puesto regidores directamente, sinó regidors porque en otra ocasión
pueden ser dos persones diferentes, però bueno, en fin, y el tema de la llengua
tampoco, no es que me guste demasiado, però, porque ya sabemos que lo
vamos ha hacer en catalán, no pasará ningún problema pero tenemos otra
lengua oficial y no tenemos que ponerle pegas, mi voto serà favorable, algo
mas?”
El Sr. alcalde: “Alguna cosa més?”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Jo si que volia dir algo, però no sé si el Pep havia
demanat la paraula, primer?”
El Sr. Josep Plana: “Es igual, es igual, si ja està tot dit, una cosa que està
pactada a esquenes, sense parlar amb la gent, dient que s’ha parlat i no s’ha
acabat de parlar amb ningú, i a ningú se li ha proposat?
Doncs que hi vols que hi fem?
Jo porto moltíssim anys treballant amb promoció econòmica, és evident que
aquestes persones que han dit, són molt vàlides en els seus terrenys, però en
el terreny de promoció econòmica jo aquí no veig ningú per això, i és clar
evidentment em sento ofès que ningú m’hagi fet cap comentari al respecte de
la promoció econòmica per aquesta comissió i punt, vull dir, no ho sé, està fet
amb els peus, que voleu que us digui no hi ha més”.
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El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Bueno”.
14

El Sr. alcalde: “D’acord. Això és un ple. Que la gent pot exposar la seva opinió,
de tot plegat”.
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El Sr. Daniel Rodríguez: “Jo tenia dos apunts també perquè dels tres punts que
teníem, aquest no ens quedava gaire clar, tinc un parell de preguntes abans de
la votació, sincerament, no sé com enllaça amb una comissió de serveis socials
igualtat el tema de promoció econòmica, si, ho puc entendre, però no m’acaba
de fer el pes, o sigui quina interacció té promoció econòmica, amb serveis
socials i igualtat.
L'altre punt, i cadascú ja s’ha defensat pel seu compte, que la presidència
d'aquesta comissió decideixi a dit qui ha de ser, me sembla un error, flagrant,
de veritat, i no perquè, i no només perquè deixi fora els altres dos grups, que
som Ciutadans i Mo1-te, sinó pel fet, de a dit, dir sí sense haver consultat res.
El tema de que no sigui vinculant no ho entenc, perquè llavors si no és vinculant,
de què serveix? perquè al final algú decidirà altra cosa, si no és vinculant.
I una altra part important és quines entitats formaran part, que potser, Joan, es
lo que no has dit, no, has nomenat altres persones, però quines entitats formen
part d'això i si s’ha parlat amb elles de com aniria això i com s'ha de tirar
endavant.
El Sr. alcalde: “Si, s’ha avançat ja alguna consulta telefònica amb alguna de les
entitats, ara es passaran aquestes bases, es passaran a totes les entitats que
es cregui convenients, amb el seu moment les entitats, no sé si els caçadors,
doncs tenen massa interès en participar, però bueno, en principi la llei diu que
s’han de passar, pues es passaran, no.
En quant a lo de la promoció econòmica, bé, promoció econòmica és una cosa
que sempre interessa, farem el que podrem lògicament, incidirem, i em sembla
que ho he dit en el redactat sense desmerèixer aquest tercer punt que el
principal serà a la l'àrea de benestar i d'igualtat, s’ha de traçar un pla d igualtat,
primer, crec que és imperiós que es faci per l'ajuntament, pels treballador de
l’ajuntament, però paral·lelament es treballarà el pla d’igualtat municipal, crec
que se'n parla molt d’aquesta igualtat i hem d'anar, i per tant serà dels dos, els
dos pilars bàsics d'aquesta comissió.
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Que m’ha quedat? nomenament, bueno pues si, s’ha fet així i ja està. S’ha fet
perquè es creu que són les persones més adequades per formar-ne part, sens
detriment que qui vulgui, si hi ha algun expert, penso per aquí m’ha semblat que
hi havia algun expert que hi vulgui participar, no li direm que no.
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Que no siguin vinculants, Bueno, lògicament, perquè els vinculants han de ser
òrgans de govern, no, perquè siguin vinculants, però hi ha una voluntat ferma,
si s'ha fet tota aquesta feina de diàleg i de creació, home, hi ha una voluntat
política, i les persones es confien amb elles que lo que es digui, després de
passar un debat, de fet té un sistema que es pot arribar a votació, no, amb
aquesta comissió, clar que aniran, i aniran a ple, les que el secretari em digui,
pues mira per a aprovar això han d’anar a ple, pues mira aniran a ple, i lo que
es pugui aprovar per junta de govern, s’aprovarà. Però la voluntat, jo no m’hi
fixaria tant amb aquesta paraula vinculant, la voluntat és de treball i de tirar-ho
endavant, vaja, no hi veig d’altre.
En definitiva, és voluntat d'ajudar a les persones que ho necessiten i de fer un
pla d'igualtat, que molts partits en parlen de la igualtat i sembla que només sigui
en campanya electoral això”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Jo es que penso que s, que és un punt molt important
el fet de que no sigui vinculant, perquè la sensació és com altres coses, que al
final”.
El Sr. alcalde: “Però es que, per ser vinculant ha de ser òrgan de govern”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Bueno, pues llavors una comissió, perquè se crea?”

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. alcalde: “Home, hòstia, pues ho he explicat”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Ja, però és que Joan, al final la sensació és que”.
El Sr. alcalde: “Les sensacions no sé si ens hem de moure massa”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Bueno les sensacions de les bones voluntats, el diàleg
i demés són molt bones paraules i al final l'experiència ens diu que no fas”.
El Sr. alcalde: “L’experiència de qui?”
El Sr. Daniel Rodríguez: “De, per lo menys dels que estem aquí, aquest últim
any i mig, o dos anys”.
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El Sr. alcalde: “Doncs el que farem és, ho demostrarem caminant, i això és el
que farem tan aviat puguem començar, començarem a caminar i treballar i
demostrarem que no és així, aquestes sensacions que dieu que es poden
transmetre, que no deixen de ser sensacions”.
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El Sr. Daniel Rodríguez: “Ja, però a aquestes alçades amb tot lo que portem,
de bones voluntats, desprès no se fa res i s'acaba fent, com diuen els companys
de PSC, lo que se diu des de junta de govern i prou i els demès acatem, i si
damunt votem en contra sembla que anem sempre en contra de tot.
Jo es que tinc una proposta, jo davant d’aquesta situació, la proposta, que ja
l’he altres vegades en altres temes, és fer una reunió a banda i aquest punt,
treballar-ho de veritat, perquè com a base, pensen des de Ma1-te, que està molt
bé, sincerament, si com a base està bé, i com a idea està bé, però té molts
flecos, que es podria haver treballat molt més, amb una reunió prèvia, amb
diàleg, parlant amb tot el consistori, amb les persones, amb entitats i realment,
si se tira alguna cosa endavant, fer-ho amb una base forta i amb intenció de
que treballi bé, perquè lo que no comença bé, no pot acabar bé. La meva
proposta és posposar-ho, però bueno, és la meva”.
El Sr. alcalde: “Aquesta és la seva opinió, la teva opinió, no faré com el regidor
del PSC que em tracta de vostè vegades i altres de tu, per tant, si hi ha alguna
cosa més, sinó passaríem a la votació. Ja està?
Pues vinga, per ordre alfabètic com així s'ha aprovat, en el seu moment”.
Tot seguit es dona compte de la següent proposta:
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Antecedents.
La situació de pandèmia generada per la Còvid-19 i les mesures adoptades per
frenar-ne l’avenç han dut moltes economies domèstiques al límit posant a les
persones en situació de risc.
Per aquest motiu i entenent la situació com una qüestió transversal s’ha cregut
oportú dotar l’ajuntament d’un òrgan complementari que analitzi la situació des
d’una perspectiva local però amb la vista posada en les dades supramunicipals
per avençar cap a una resolució prompta de les necessitats de la població
durant la pandèmia i després d’aquesta.
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Així doncs, des de l’alcaldia es varen donar les instruccions escaients a la
secretaria per a la redacció del text que s’ha sotmès a consulta des de la seu
electrònica de la pàgina web municipal per un període de de quinze dies hàbils,
sense que s’hagin produït aportacions al respecte.
Vist l’informe de secretaria en quant al procediment i l’adequació a dret del text
del Reglament que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.

JOAN MORLÀ I MENSA

Normativa aplicable:
 Article 105.a) de la Constitució Espanyola.
 Articles 4.1.a), 22.2.d),47, apariats 1 i 3.a), 49, 56, 65.2, 70.2 i 84.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 Articles 34 i següents, 83, 128 i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 Articles 8.1.a), 112, apartats 113.a), 130, 162,2, 163.1.a) i 220 a 222 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 Articles 55.1.a), 58 a 66 i 11 O a 117 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 Article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
 Articles 9 i 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i el Decret Legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal del règim local de
Catalunya, atribueixen als Ajuntaments la potestat reglamentària i
d’autoorganització (art. 4 LBRL i 8 e la LMRLC).
Atès que tant en el procediment d’aprovació d’aquest reglament, que no es
tracta d’un reglament urbanístic, ni fiscal ni és el ROM, només s’exigeix el
quòrum de la majoria simple, el tràmit d’informació pública i l’aprovació
definitiva, que opera automàticament en el cas de que no s’hagin presentat
al·legacions ni reclamacions durant el període de publicitat, amb la publicació
posterior del text íntegre, de conformitat amb l’article 63 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.

JORDI CABRE MARTORELL
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Fonaments jurídics.
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Els articles 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, atribueixen al Ple la
competència per a l’adopció del present acord.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Per tot això, proposo que el Ple acordi:
Primer.

Crear la Comissió Sectorial de Serveis Socials, Igualtat i Promoció
econòmica.

Segon.

Aprovar el Reglament regulador de Reglament Regulador de la
Comissió Sectorial de Serveis Socials, Igualtat i Promoció econòmica
que figura a l’expedient i es dóna per reproduït, que en regula el
funcionament i les característiques bàsiques.

Tercer.

Sotmetre al tràmit d’informació pública i d’audiència a les possibles
persones interessades, l’expedient mitjançant una publicació en el
BOP, en el DOGC i en el tauler municipal d’anuncis (e-tauler), per un
període de trenta dies, als efectes de presentació de reclamacions i
de suggeriments. El termini d’informació pública començarà a
comptar des de la seva publicació.

Quart.

Notificar aquest acord a les entitats inscrites al Registre municipal
d’entitats i associacions, als efectes escaients, tot lliurant-los còpia
del text del Reglament.

Cinquè. Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es
presenta cap al·legació ni reclamació, el Reglament quedarà aprovat
definitivament sense la necessitat de cap acord posterior, i es
procedirà a la publicació del seu text íntegre, moment en què entraran
en vigor. Alhora es trametrà el text íntegre del Reglament a la
Subdelegació del Govern de l’Estat i a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Sisè.

De conformitat amb els articles 7 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, 9 i 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
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transparència, accés a la informació pública i bon govern, al llarg de
tot el procediment, fer pública la informació que consti a l’expedient, i
molt especialment:
L’estat de tramitació en què es trobi el procediment
Les memòries i els documents justificatius de la tramitació en especial
en allò relatiu a la informació pública i participació ciutadana.
Tots els documents sotmesos a informació pública durant la
tramitació.
El contingut íntegre del text de l’ordenança.”

17/03/2021 Alcalde

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

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
El Sr. alcalde: “Bé, com que és un extraordinari, no hi ha precs i preguntes.
Desitjar-vos que acabeu de passar aquest dijous gras, no és hora d’anar a
berenar ara perquè ja es tard, però sí que encara es pot aprofitar l'hora de
sopar, que tingueu molt bona nit i endavant”.
I quan són dos quarts i cinc de vuit del vespre i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la
present acta.

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