ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 DE MARÇ DE 2010
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les vuit del vespre del dia vint-icinc de març de dos mil deu, sota la presidència del Sr. Josep M.
Gavaldà i Colomina, Alcalde-President, es reuneixen a la Sala de
Sessions els Srs/Sres. Regidors/es que després s’assenyalen per tal de
celebrar sessió ordinària del ple de l’ajuntament.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Josep M. Gavaldà i Colomina
REGIDORS/ES:
Carles Guillén i Montserrat
Joan Ignasi Porta i Lacueva
Roberto Bianchi i Lepore
Joan Morlà i Mensa
Pilar Jové i Portero
Francesc Virgili i Güell
Marcelo Javier Tarantino
S’excusa per no poder assistir:
Antonio López i López
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany Covas
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar
l’ordre del dia.
1. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. MARIA GORETTI GATELL ANGLÈS DEL
CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR.
Comprovada la credencial de regidora a favor de la Sra. M. Goretti
Gatell i Anglès del Grup municipal de Convergència i Unió, emesa per la
Junta Electoral Central, per renúncia de l’anterior regidora Sra. Rosa M.
Antúnez i Pujol, el Sr. alcalde dóna possessió del càrrec de regidora a la
Sra. M. Goretti Gatell i Anglès, prèvia promesa mitjançant la formula
següent:
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"PROMETO per la meva consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidora de l’ajuntament del Catllar amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya"
Després de la qual cosa la Sra. M. Goretti Gatell i Anglès queda investida
regidora d’aquesta corporació, l’alcalde li dirigeix unes breus paraules
de benvinguda i li fa lliurament de la insígnia d’or de l’ajuntament.
2. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 4 DE FEBRER DE 2010.
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de la Corporació de data 4
de febrer de 2010, l’esborrany de la qual havia estat tramès juntament
amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquest Plenari.
3. INFORME DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
a) S’ha sollicitat al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat un ajut per a la programació d’activitats culturals
relacionades amb la cultura popular i tradicional, amb una despesa
prevista de 61.440 €, que inclou l’organització de cursos de sardanes i
ball de bastons, la celebració dels tres tombs, les diferents ballades de
sardanes que es realitzen durant l’any, els correfocs, la cantada
d’havaneres, la diada castellera, un concert de cobla, la trobada
gegantera i les estampes nadalenques.
També s’ha concorregut a la convocatòria per a la concessió de
subvencions per a les programacions culturals de caràcter professional en
l’àmbit de la música, les arts escèniques i/o les arts visuals amb un
pressupost de 29.681,80 €, que inclou la programació cultural de
l’auditori, els conta-contes, la mostra de música, els concerts al castell,
les diferents exposicions que es realitzaran, els espectacles al carrer que
es programen a l’estiu i el concert de Nadal.
b) Respecte de les convocatòries d’ajuts de la Diputació de Tarragona
en suport dels municipis, s’informa que s’ha concorregut a les següents:
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- Programació i activitats culturals, amb un pressupost de les activitats de
71.300 €.
- Adquisició de béns mobles per equipaments culturals, amb un
pressupost de 7.395 €, per a la installació d’equips de projecció per a la
sala de plens.
- Reforma i ampliació d’equipaments culturals amb una previsió de
despesa de 41.621,96 €, per a la substitució dels actuals tancaments
exteriors de l’edifici de les escoles velles per nous tancaments d’alumini i
vidre reforçat.
- Parcs infantils a urbanitzacions amb un cost previst de 18.231,29 €, per a
l’adquisició de dos parcs.
- Educació ambiental per a l’edició de tríptics informatius per a la millora
de les actuacions mediambientals que efectua l’ajuntament amb un
cost de 3.138,80 €.
- Àrees de lleure per a la installació d’una carpa a la Torre d’en Guiu,
amb un cost del projecte de 324.833,18 €.
c) Respecte a les subvencions concedides pel Consell Comarcal:
- Per a l’escola municipal de música, ens han atorgat 2.000 €.
- Per als ensenyaments de plàstica ens han concedit 1.350 €.
- Per a l’ensenyament d’adults ens han adjudicat 1.800 €.
d) Com ja es va informar en la sessió de 15 d’octubre passat (apartat
2.1.e de l’acta), com a conseqüència de la important baixa econòmica
obtinguda en l’adjudicació de l’obra inclosa en el Pla d’obres i serveis
corresponent a la canonada de distribució d’aigua potable des de Mas
de Pallarès al dipòsit de Coll Canut i fins als Cocons, a la vista del
muntant global de les subvencions de la Diputació i del propi PUOS que
finançaven aquesta obra, i tenint en compte alhora la necessària
aportació municipal, es va produir un “sobrant” equivalent a 310.000
euros de subvenció que, d’acord amb el Departament de Governació,
inicialment, tot i que amb caràcter provisional, es va destinar a l’obra de
soterrament de contenidors que teníem inclosa també en el PUOS amb
una subvenció de 150.000 euros, sumant així un total de 360.000 euros.
Finalment, mitjançant acord de la Junta de govern de 17 de febrer
passat, considerant la inviabilitat de l’execució del projecte de
soterrament de contenidors per les raons que en el propi acord
s’exposen, es va sollicitar aplicar definitivament la quantia total de
subvenció destinada a la referida obra a dos nous projectes: la millora
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del camp municipal de futbol (bàsicament la installació de gespa
artificial al terreny de joc) i el cobriment parcial de l’espai lúdic de la
Torre d’en Guiu.
Així, doncs, el Departament de Governació ha tingut en compte la
proposta de l’ajuntament i mitjançant resolució de data 8 de març de
2010 ha acceptat la renúncia a l’execució de l’actuació núm. 2008/782,
de soterrament de contenidors, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya, any 2008, i l’aplicació dels romanents econòmics produïts a
les dues noves obres, amb el següent finançament:
- Actuació 2008/1123, relativa al cobriment parcial de la Torre d’en Guiu:
Pressupost de l’obra
Aportació de l’ajuntament
Subvenció PUOSC

324.833,18 €
39.833,18 €
285.000,00 €

- Actuació 2008/1124, relativa als treballs de millora del camp de futbol:
Pressupost de l’obra
Aportació de l’ajuntament
Subvenció PUOSC

305.766,88 €
130.766,88 €
175.000,00 €

Ambdós projectes, van ser aprovats inicialment per la Junta de Govern
en data 17 de febrer i sotmesos a informació pública i un cop aprovats
definitivament seran licitats per tal que es puguin executar el més aviat
possible, i en tot cas durant aquest estiu.
e) En la convocatòria del segons Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local s’ha inclòs el projecte de construcció d’un nou dipòsit
d’aigua potable de 1.400 m3 a Mas de Panxé, d’acord amb les
previsions del Pla director d’abastament d’aigua del municipi. El
pressupost d’execució és de 429.510 €, IVA inclòs, i ja s’ha iniciat la
licitació mitjançant procediment obert i tramitació d’urgència, d’acord
amb la normativa reguladora dels ajuts, de tal manera que el termini per
a la presentació d’ofertes finalitza el proper 7 d’abril.
El dipòsit es proveirà amb aigua procedent del Consorci d’aigües de
Tarragona, un cop construït el nou ramal de subministrament al Centre
penitenciari de Mas d’Enric, per a la qual cosa, tenint en compte
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aquesta circumstància, s’ha convingut amb GISA una major secció de
la canonada.
Aquest nou dipòsit garantirà de manera plena l’abastament de les
urbanitzacions de la zona de ponent del municipi i representarà una
important millora en la infraestructura de proveïment de la zona, per
quan aquest deixarà de dependre de l’extracció d’aigua de pous, si
més no, com a única font de proveïment.
f) S’informa que mitjançant acord de la Junta de Govern de 19 de març
passat s’ha aprovat definitivament el projecte d’expropiació forçosa
dels terrenys qualificats pel planejament com a serveis tècnics i
ambientals situats junt a la carretera T-203 per destinar-los a deixalleria
supramunicipal.
L’ocupació de la finca es podrà efectuar a partir del dia 19 d’abril,
doncs al no poder contactar amb els titulars s’ha efectuat el tràmit de
notificació mitjançant edicte al BOP, tot consignant els imports del preu
de l’expropiació, taxat en 9.036.83 €, a la caixa general de dipòsits.
Amb la disponibilitat dels terrenys, s’ha redactat el projecte d’accés a la
deixalleria des de la ctra. T-203 (PK 0+604), el cost de redacció i
l’execució del qual aniran a càrrec de l’ajuntament, mentre que la
construcció de la pròpia deixalleria anirà a càrrec del Consell
Comarcal, finançat per la Junta de Residus.
g) Respecte l’estat d’execució de l’obra de construcció de la sala
multifuncional a Pins Manous, s’informa que les obres avancen segons
allò previst, en aquests moments s’està acabant la coberta, alhora que
també es treballa en els acabats interiors i podrà ser posada en
funcionament properament.
h) La setmana vinent es preveu que s’iniciïn els treballs de substitució
dels tancaments de les obertures exteriors de les antigues escoles per a
la millora de la seguretat i l’aïllament tèrmic i acústic de les installacions,
conforme allò aprovat al seu dia.
i)En relació a la nova línia elèctrica que ha de donar subministrament a
la zona escolar, cal dir que després de resoldre totes les incidències i
qüestions plantejades per la companyia subministradora Endesa
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respecte del projecte tècnic, finalment podran començar els treballs
per part de l’empresa Bosir SA.
j) S’han iniciat els treballs de neteja dels abocaments incontrolats que
s’han acumulat a l’antic abocador municipal, amb un cost superior als
12.000 euros. Posteriorment es procedirà a la reposició del tram de
tancament perimetral malmès i a la installació d’una nova porta
d’accés.
k) En breu s’iniciaran els treballs de substitució d’alguns arbres de la Torre
d’en Guiu, que pel seu estat fan recomanable aquesta operació.
L’empresa encarregada de l’obra serà Agro-Tarraco SL i l’execució es
farà de forma coordinada amb els concessionaris del bar restaurant per
minimitzar la incidència en la seva activitat.
l) Mitjançant Decret d’aquesta alcaldia de data de 16 de febrer es
varen adjudicar els treballs d’installació de la coberta de l’Ermita de
Sant Ramón a favor de l’empresa Edificacions i Reparacions Tarraco, SL.
Obra per a la qual disposem d’una aportació de la Diputació per import
de 17.500 euros. Es preveu que els treballs estiguin finalitzats aquest estiu.
m) En referència a les obres del centre penitenciari de Mas Enric,
s’informa que avancen amb normalitat.
Respecte a aquest important equipament penitenciari cal dir que
encara estem negociant l’aportació dels 750.000 € corresponents a l’1%
que ens ha d’efectuar el Departament de Justícia d’acord amb el
compromís assumit al seu dia. En aquest sentit cal recordar que el
Departament de Justícia s’havia compromès formalment per escrit al
pagament en tres anualitats, del 2006 al 2008, i tot i el retard en l’inici de
les obres, fins avui, encara no ens han abonat res.
Parallelament tenim pendent la liquidació la taxa generada per la
pròrroga de la llicència d’obres, superior als 300.000 euros, a data d’avui
desconeixem si recorreran aquesta liquidació davant la via
contenciosa.
n) El passat mes de febrer es varen realitzar les proves del concurs
oposició per a la provisió d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu en
règim laboral, corresponent al grup D de classificació per cobrir aquest
lloc de treball vacant a la plantilla de personal. Com a resultat de les
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valoracions el tribunal va proposar la Sra. Sandra Real Núñez, que ja
treballava a l’ajuntament en règim temporal, la qual ha estat
nomenada provisionalment mitjançant Decret 2010/118, de 22 de
febrer.
Tanmateix, per tal d’aconseguir l’objectiu de la convocatòria i
incorporar una nova plaça d’auxiliar per a les tasques administratives de
l’ajuntament, seguint els resultats de la resta de candidates presentades
i que han superat les proves, des del proppassat dia 1 s’ha incorporat la
Sra. Olga Urgel Lluelles, a qui se li ha fet un contracte per un any.
o) El passat dijous dia 4 de març es va celebrar al Palau de Congressos
de Tarragona un acte d’homenatge a les persones represaliades
després de la Guerra Civil, a les nostres comarques. Del nostre municipi
es lliurà un diploma al veí Jaume Randé Inglès.
p) Finalment, s’informa que el passat 11 de març representants del
Departament d’Economia i Finances i els propietaris afectats varen
signar les actes prèvies d’ocupació dels terrenys per on ha de discórrer
la xarxa de subministrament de gas natural en alta els Pallaresos-el
Catllar-Centre Penitenciari, expropiació de la que és beneficiària la
societat Gas Natural Distribució SDG, SA.
De tot el qual els reunits es donen per assabentats.
4. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte dels decrets emesos del núm. 2010/086, de
data 4 de febrer de 2010, al 2010/199, de 22 de març de 2010.
Els reunits es donen per assabentats.
5. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 4 de febrer de 2010 va aprovar
provisionalment, per unanimitat, l’ordenança municipal reguladora de
la convivència ciutadana.
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Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la província
número 46, de data 25 de febrer, al Diari Oficial de la Generalitat
número 5577, de data 1 de març, i al tauler d’edictes de la corporació,
sense que s’hagin presentat allegacions, d’acord amb el que preveu
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, l’ordenança ha
quedat aprovada definitivament.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se per
assabentat de l’aprovació definitiva de l’ordenança municipal
reguladora de la convivència ciutadana.
6. APROVACIÓ DEL PROJECTE I ANNEX D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DELS
TERRENYS QUALIFICATS PEL PLANEJAMENT COM A XARXA VIÀRIA
APARCAMENT SITUATS JUNT AL CAMÍ DE LA FONT PER DESTINAR-LOS A
APARCAMENT MUNICIPAL.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Joan Morlà per preguntar quina classificació
tenien aquest terrenys al planejament municipal.
El Sr. alcalde informa que els terrenys estan classificats pel POUM com a
sòl urbà, sistema viari d’aparcament i per aquest motiu s’ha tingut que
esperar a l’aprovació definitiva d’aquest instrument.
El Sr. Morlà diu que si abans eren rústecs, la valoració feta és prou
generosa.
El Sr. alcalde respon a l’hora de fer la valoració cal tenir en compte la
situació de la finca.
Finalment, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
És voluntat de l’ajuntament millorar l’actual camí d’accés al riu, en el
seu tram final, i alhora poder disposar en aquest indret d’una zona
d’aparcament públic de vehicles proper a la Torre d’en Guiu i al nucli
urbà de la vila, mitjançant l’adquisició i posterior adequació d’una finca
actualment de propietat privada, de 506 m2, destinada a hort, però en
un estat d’abandonament absolut des de fa anys.
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Aquesta finca és classificada en el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, aprovat definitivament per la CUT en data 12 de novembre
de 2009, (D.O.G núm. 5563, de 9 de febrer de 2010), com a sistema viari,
àrea d’aparcament (clau XV), la qual cosa comporta la declaració
d’utilitat pública i la necessitat de la seva ocupació, de conformitat
amb l’article 82 del propi POUM i de l’article 34 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya .
A tal efecte, s’ha sollicitat al Departament de Medi Ambient de la
Diputació de Tarragona la valoració de la parcella, que s’ha realitzat
per un total de 506 m2 que correspon a la superfície total de la finca
registral inscrita al Registre de la Propietat de Tarragona número 3 amb
el número 838 del Catllar, amb una quantia de 5.451,14 euros.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar el projecte d’expropiació forçosa dels terrenys
qualificats pel planejament com a sistema viari, situats junt al
camí del riu per destinar-los a aparcament municipal, així com
la relació de bens i drets afectats i la seva valoració.

Segon.

Procedir a la publicació d’aquest acord a efectes
d’informació pública i efectuar la notificació al titular dels
terrenys en concepte d’interessat.

Tercer.

Delegar la competència per l’adopció dels acords necessaris
per procedir a l’expropiació de l’esmentada finca en la Junta
de Govern.

7. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE
MUNICIPAL D’UNIONS ESTABLES DE PARELLES.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Amb l’aprovació de la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de
parella es regularen aquelles situacions d’unió en convivència al marge
del matrimoni, atesa l’acceptació social creixent a aquest nous tipus de
formes de convivència.
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Per tal d’acreditar la convivència entre dues persones, fins al moment
de facto, cal crear i dotar de contingut un registre on es puguin inscriure
les vicissituds jurídiques derivades de la convivència de les parelles, amb
independència de la seva orientació sexual, amb les característiques
pròpies de les ja existents, tot garantint la confidencialitat de les dades
aportades al mateix.
Aquest registre, doncs, és l’instrument adequat per acreditar l’existència
d’unions estables de parella i donar suport administratiu a les persones
integrants de les parelles inscrites en defensa dels seus drets davant de
tercers.
Així doncs, examinat el projecte de Reglament regulador del registre
municipal d’unions estables de parelles que consta a l’expedient i es
dóna per reproduït.
Atès que en el procediment d’aprovació de les ordenances i
reglaments locals, en el supòsit que no siguin de tipus urbanístic, ni fiscal
ni en el cas del 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 allegacions ni
reclamacions durant el període de publicitat, amb la publicació
posterior del text íntegre.
Examinat l’informe de la secretària de l’ajuntament en quant al
procediment a seguir, que consta a l’expedient i es dona per reproduït.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Crear el registre municipal d’unions estables de parelles.

Segon.

Aprovar inicialment el Reglament regulador del registre
municipal d’unions estables de parelles.

Tercer.

Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentat Reglament
pel termini de 30 dies, mitjançant la seva publicació al BOPT i
al tauler d’edictes de l’ajuntament. El termini d’informació
pública començarà a comptar des de la seva publicació.
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Quart.

Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es
presenta cap allegació ni reclamació, el Reglament
esdevindrà aprovat definitivament sense la necessitat de cap
acord posterior, i es procedirà a la publicació del seu text
íntegre.

8. ADHESIÓ AL PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ
CIVIL DE LA COMARCA DEL TARRAGONÈS (PAS-PC).
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El Consell d’Alcaldes del Tarragonès ha donat suport a l’elaboració del
Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la Comarca
del Tarragonès (PAS-PC) en resposta a l’elevat risc existent contra
determinats fenòmens meteorològics adversos i d’incidents a la indústria
petroquímica.
Es tracta, en essència, d’un document de protocollització de
procediments d’actuació en matèria de protecció civil davant de
sinistres importants i que poden afectar a una collectivitat superior a
l’estrictament municipal, resolent el problema de la limitació de recursos
i mitjans que poden presentar els ajuntaments i millorant la coordinació
que ha d’existir entre els diferents agents que han de procurar resoldre
la situació.
Aquesta figura queda recollida dins el marc normatiu establert,
principalment, per la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya, en la que es preveu que els Consell Comarcals prestin suport
i assistència tècnica en la planificació municipal de la protecció civil.
El Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la Comarca
del Tarragonès, ve conformat en base als quatre documents que
seguidament
es
relacionen:
Document
principal,
document
d’assistència i suport en la planificació i prevenció, document
d’assistència i suport en les emergències i documents d’assistència i
suport en la rehabilitació.
Examinat doncs el contingut del Pla que consta a l’expedient i es dóna
per reproduït.
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En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Adherir-se al Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció
Civil de la Comarca del Tarragonès (PAS-PC) elaborat pel
Consell Comarcal.

Segon.

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

Tercer.

Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès als
efectes escaients.

9. APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI REFERIDA A 1 DE
GENER DE 2010.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El padró municipal d’habitants és el registre administratiu on consten
inscrits els veïns del municipi, i les dades que s’hi comprenen
constitueixen prova de la residència en el municipi i del seu domicili
habitual.
L’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix que la formació, manteniment, revisió i custòdia
del padró municipal correspon a l’ajuntament de conformitat amb la
legislació estatal i que seran els propis ajuntaments els encarregats de
realitzar les actuacions i operacions necessàries per mantenir actualitzats
els padrons de forma que els continguts d’aquests concordin amb la
realitat.
Els articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les
entitats locals, disposa que els ajuntaments aprovaran la revisió dels seus
padrons municipals amb referència a 1 de gener de cada any,
formalitzant les actuacions que s’han dut a terme durant l’exercici
anterior. Aquests resultats numèrics hauran de ser tramesos a l’Institut
Nacional d'Estadística.
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Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la
revisió del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2010,
que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici
2009.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les
variacions produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut
Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi
mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per
aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2010,
resultant una xifra de població del padró municipal d’habitants de
4.135, dels quals 2.117 són homes i 2.018 són dones, xifra que representa
un creixement de l’1,37% respecte l’any 2009, que era de 4.079
habitants.
Vist el què disposa l’article 21.1 lletra "s" de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
abans citada.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar els resums numèrics general i d’altes i baixes
corresponents a la rectificació del Padró municipal d’habitants
d’aquest ajuntament, referits a la data 1 de gener de 2010, i
que contenen la formalització de les actuacions dutes a terme
durant l’exercici 2009. Els resums que s’aproven són els
següents:

RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
CONCEPTES
Població de dret a 1 de gener de 2010
Altes de l’1 de gener de 2009 a l’1 de gener
de 2010
Baixes de l’1 de gener de 2009 a l’1 de gener
de 2010
Segon.

TOTAL HOMES DONES
4.135
2.117
2.018
297
242

Comunicar a l’Institut Nacional d'Estadística la xifra de
població a 1 de gener de 2010 que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres
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dels habitants empadronats en aquest municipi a la data
esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25
d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió
anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció
de la proposta de xifres oficials de població.
10. APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA NO
LIQUIDABLE, LIQUIDABLE I EXECUTIVA CORRESPONENT A L’EXERCICI DE
2009, QUE FORMULA L’ORGANISME AUTÒNOM DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (BASE).
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Examinats els comptes de recaptació voluntària no liquidable, de
recaptació voluntària liquidable, i de recaptació executiva, dels tributs
d’aquest ajuntament que formula el Servei de Recaptació de la
Diputació de Tarragona i que presenten els següents resultats:
Compte de Recaptació Voluntària No Liquidable (a 18.12.2009):
Total ingressos
972.156,04 €
Recàrrec provincial IAE
918,38 €
Ingressos ajuntament
971.237,66 €
Premi cobrament BASE
41.277,62 €
Ingressos líquids ajuntament
929.960.04 €
Bestretes realitzades
706.496,09 €
Devolucions realitzades
5.303,37 €
Altres
0,00 €
Diferència
218.160,58 €
Diferència a transferir/compensar a
218.160,58 €
l’ajuntament
Compte de Recaptació Voluntària Liquidable (a 18.12.2009):
Total càrrec
345.292,54 €
Baixes Exercici
34.829,80 €
Càrrec líquid
310.462,74 €
Ingressos Ajuntament
192.663,13 €
Ingressos Recàrrec Provincial
915,19 €
Relació deutors
25.371,60 €
Pendent voluntària
91.512,82 €
Pendent ajuntament
91.512,82 €
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Pendent Diputació
Pendent any anterior
Recàrrec provincial
Ingrés Ajuntament
Premi BASE
Transferència

0,00 €
78.792,37 €
915,19 €
192.663,13 €
8.188,21 €
184.474,92 €

Compte de Recaptació Executiva (a 18.12.2009):
Saldo
Càrrecs exercici
Total càrrec
Ingressos exercici
Ingressos ajuntament
Ingressos recàrrec provincial
Baixes exercici
Total dates
Saldo ajuntament
Saldo Diputació
Premi Executiva BASE
Recàrrec apremi BASE
Diferència Ajuntament

259.215,26 €
492.888,68 €
750.625,16 €
141.077,33 €
140.797,93 €
279,40 €
62.791,97 €
203.869,30 €
544.943,16 €
1.812,70 €
32,52 €
18.100,92 €
140.765,41 €

Atès que s’han confrontat les quantitats corresponents a càrrecs líquids i
ingressos amb les dades bancàries de que disposa l’Ajuntament.
En conseqüència, el Ple de l'ajuntament acorda l’aprovació dels referits
comptes.
11. ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE
MUNICIPIS I COMARQUES (ACM) I LA SOCIETAT GENERAL D’AUTORS I
EDITORS (SGAE) PER A LA LIQUIDACIÓ DELS DRETS D’AUTOR AMB
REDUCCIÓ DE TARIFES.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques és una entitat amb
personalitat jurídica pròpia constituïda per l’agrupació voluntària de
municipis, comarques i altres ens locals de Catalunya, i que té per
finalitat representar, defensar i promoure els interessos generals dels
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municipis, les comarques i els altres ens locals associats, que està
subjecta a la llei d’associacions i als seus estatuts.
La Societat General d’Autors i Editors (SGAE) és una entitat de gestió
collectiva de drets d'autor autoritzada per l'Ordre del Ministeri de
Cultura de l'1 de juny de 1988 i que, com a tal, es regeix per les
disposicions del Títol IV, del Llibre III, del Reial Decret legislatiu 1/1996, de
12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat
Intellectual, i pels seus Estatuts, segons la redacció aprovada per Ordre
Ministeri de Cultura de 21 de febrer de 1995.
Atès que correspon a la SGAE, segons l'autorització atorgada pel
Ministeri de Cultura i les disposicions dels seus Estatuts, l'exercici dels drets
de reproducció, distribució i comunicació pública de, entre altres obres,
les composicions musicals, amb lletra o sense lletra, les obres
cinematogràfiques i altres audiovisuals, i de les obres dramàtiques,
dramaticomusicals, coreogràfiques, pantomímiques i, en general, de les
obres teatrals.
Atès que la ACM i la SGAE, conscients de la funció social dels creadors
d'aquestes obres, ja que els fruits del seu treball intellectual s'entenen a
tota la humanitat, es perpetuen en el temps i condicionen
essencialment l'evolució de la civilització, a més, constitueixen una
aportació fonamental a la configuració de la identitat cultural dels
pobles, van decidir de signar un conveni de collaboració extensible a
tots els ens locals associats a l’ACM, en consideració al bé social que
signifiquen les creacions intellectuals, i la protecció que els dispensen els
poders públics.
Atès que l’ajuntament és membre de ple dret de l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques, i que aquest ajuntament promou, organitza i
patrocina activitats culturals que es nodreixen essencialment amb les
obres de repertori administrat per la SGAE.
Vistos els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Adherir-se al conveni subscrit entre l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Societat General d’Autors i Editors.
16

Segon.

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

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, a la Societat General d’Autors i Editors i
a la Direcció General d’Administració Local del Departament
de Governació i Administracions Públiques, en legal forma.

12. PRECS I PREGUNTES.
En primer lloc, el Sr. alcalde dóna resposta a la pregunta formulada pel
regidor Sr. Joan Morlà en el plenari de 4 de febrer, relativa als imports
ingressat per l’ajuntament per la construcció del Centre penitenciari de
Mas d’Enric, així com dels imports pendents:
Resposta: Actualment l’ajuntament ha ingressat les quantitats que es
detallen pels conceptes que es relacionen tot seguit:
Any
2006
2010

Concepte
Impost sobre Construccions, Installacions i Obres
Liquidació complementària de l’ICIO

Import
2.507.050,35 €
59.745,30 €

Recordar que, tal i com ja hem manifestat anteriorment en aquesta
mateixa sessió, resta pendent el pagament dels 750.000 €, que estem
negociant i també la controvertida liquidació en concepte de taxa per
la pròrroga de la llicència, contra la que el Departament de Justícia ha
presentat allegacions.
Després de la qual cosa, el Sr. alcalde, donant per contestada la qüestió
plantejada en l’anterior plenari, pregunta si algun regidor o regidora vol
efectuar algun prec o pregunta.
En el capítol de precs, el Sr. Joan Morlà, a petició del Sr. Antonio López,
que no ha pogut assistir al plenari, demana si es pot reparar la font que
hi ha davant de l’antic escorxador municipal, doncs forma part del
Camí de Sant Jaume.
El Sr. alcalde respon que el tema plantejat ja s’havia comentat amb
anterioritat amb el mateix Sr. Antonio López. Aquesta font es
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subministrava de les filtracions del canal dels regants, però des de la
canalització d’aquesta infraestructura havia deixat de brollar.
Posteriorment s’ha anat degradant l’espai malgrat que ja s’havia fet
una actuació de conservació fa uns quants anys.
En aquest sentit i tenint en compte les obres del nou ramal de la xarxa
de clavegueram que s’ha previst construir al camí de la font, esta previst
també portar una petita canonada d’aigua de la xarxa municipal a
l’antiga font.
Intervé el Sr. Francesc Virgili i diu que seria convenient illuminar la zona.
El Sr. alcalde respon que ja hi ha un punt de llum de l’enllumenat públic,
però que s’estudiarà si cal millorar-ho.
Novament intervé el Sr. Virgili dient que fa dos plenaris havien advertit
que la senyal que hi ha a l’inici de l’Avinguda de Catalunya, al costat
del pont del riu, estava a punt de caure i a hores d’ara ja no hi era.
El Sr. alcalde contesta que s’havia comunicat la incidència al servei de
carreters de la Diputació perquè és a qui li correspon l’arranjament en
tant que titular de la carretera, però com que no ho han fet, ho farà
l’ajuntament.
En el capítol de preguntes intervé el Sr. Marcelo Tarantino i exposa una
queixa de diversos veïns de l’Avinguda de Catalunya per quant hi ha un
cotxe estacionat davant del número 8 d’aquesta via, que porta un avís
de retirada que finalitzava al 8 de març i que encara està allí.
El Sr. alcalde respon que el servei de retirada de vehicles abandonats el
gestiona el Consell Comarcal que és qui s’encarrega de retirar-los un
cop hem posat l’adhesiu d’advertència. No obstant es comprovarà la
situació del vehicle.
Novament intervé el Sr. Tarantino per comunicar que a la urbanització
Coll de Tapioles hi ha gent que es queixa de la freqüència del servei de
recollida de residus, no pas de la de poda.
El Sr. alcalde diu que no es té coneixement d’aquesta incidència
concreta.
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Alhora intervé el Sr. Roberto Bianchi i diu que el servei ha millorat molt
des de la seva implantació, però que es vetllarà aquesta incidència.
Pren la paraula el Sr. Tarantino i pregunta com es subministra d’aigua la
urbanització Els Cocons.
El Sr. alcalde respon que actualment la urbanització es subministra des
de pous particulars situats dins el propi sector i que abasten àmbits
diferents de la mateixa urbanització. Tanmateix, és previst que es
subministri des del nou dipòsit municipal, per a la qual cosa ja s’ha
construït la nova canonada fins a l’entrada de la urbanització, a
l’espera que es facin les obres d’urbanització del sector i pugui
connectar-se a la xarxa, amb la qual cosa quedaran anullats els
subministraments des dels pous actuals.
Pregunta el Sr. Virgili quina finalitat se li donarà a l’antic abocador
municipal ara que s’ha netejat, es tancarà o es deixarà abocar a les
empreses de la construcció fins que s’ompli el forat existent i problema
resolt.
El Sr. alcalde respon que la cavitat existent es podria reomplir amb
aportació de terra vegetal, però actualment aquesta és una opció
complicada per les exigències mediambientals actuals, però caldrà
estudiar què es podrà fer.
Respecte a aquest tema dels abocaments incontrolats, en general,
l’alcalde explica que els vigilants municipals i/o els agents rurals van
denunciant abocadors incontrolats en diversos indrets del terme. Per
evitar la proliferació d’aquests abocaments l’ajuntament periòdicament
va netejant aquests indrets, amb un cost econòmic considerable, però
no s’acaba mai...
Respecte a l’abocador dels Vinyets, d’ençà la seva clausura l’any 1995
com a abocament d’escombraries i la seva habilitació per a runam, s’hi
han fet diverses actuacions, però la seva ubicació lluny del nucli urbà en
dificulta considerablement el control del seu ús per part de particulars.
Per altra banda, la seva configuració en forma de cavitat i el fet que el
seu entorn són finques conreades, no el feia especialment problemàtic.
Tanmateix, jo com alcalde he estat denunciat a la Fiscalia i veurem com
s’acaba resolent.
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Intervé el Sr. Morlà manifestant que la recentment aprovada ordenança
cívica preveu la prohibició dels abocaments de runes i la potestat
sancionadora als infractors, per aquest motiu seria interessant fer-ho
públic mitjançant l’edició d’un tríptic fomentant la pedagogia en
comptes del règim sancionador. Si la gent coneix l’ordenança millorarà
el seu comportament i fins hi tot es facilitaria la tasca dels vigilants.
El Sr. alcalde respon que, tal i com s’ha dit a l’informe d’alcaldia en
aquest plenari, l’ajuntament ha demanat una nova subvenció a la
Diputació per fer difusió de les actuacions mediambientals en aquest
sentit. Però que es fa molt difícil, doncs cal tenir en compte l’enorme
pressió urbanística i poblacional que pateix el nostre municipi, al costat
de Tarragona, i que la gran majoria dels abocaments incontrolats són
provinents d’obres en molts casos illegals que per tant no tenen en
compte la gestió dels residus generats, sinó que sovint són abocats de
manera illegal.
El Sr. Morlà insisteix en el fet d’informar de les possibles sancions per
conscienciar la població.
Intervé el Sr. Bianchi i diu que l’ajuntament està tramitant expedients
sancionadors per abocaments de residus en indrets on s’han trobat
proves dels possibles responsables. També cal recordar el tema de la
limitació temporal d’accés a determinats camins.
Intervé el Sr. Virgili pregunta si hi ha previsió per efectuar neteja als
boscos.
El Sr. alcalde pregunta si es refereix a les franges perimetrals o als boscos.
El Sr. Virgili concreta que es referix als boscos en general, doncs si
passeges pel terme veus el seu estat i la perillositat que comporta.
El Sr. Bianchi respon que un dels motius d’habilitar les rutes de les
caminades es mantenir net el seu entorn.
El Sr. alcalde matisa que netejar els pins caiguts dels boscos, a banda
que aquests terrenys són propietat privada, cau fora de les possibilitats
econòmiques de l’ajuntament.
El Sr. Morlà diu que es tractaria de fer plans de gestió forestal en els quals
no només es preveu l’estassada del sotabosc i l’execució de tallafocs,
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és més complex, es delimiten zones per característiques similars i sota
criteris tècnics es determinen les actuacions. El municipi té prou massa
forestal com per tirar endavant aquests plans.
El Sr. alcalde diu que recentment ha assistit a unes jornades sobre les
terres del Gaià i que un dels ponents participants que exerceix de
pastor, proposava pasturar els ramats de cabres pels boscos per tal que
es mengessin el material combustible.
El Sr. Morlà diu que coneix experiències similars als municipis de Rasquera
i el Montmell i que en aquest darrer han aconseguit resultats molt positius
que han fet minvar els incendis forestals, a més són programes
subvencionats o impulsats per La Caixa.
El Sr. Joan Ignasi Porta intervé i diu que el problema resideix en trobar
aquests pastors, doncs és una professió actualment poc freqüent.
Pren la paraula el Sr. Tarantino per recordar que en anteriors sessions del
ple s’havia parlat del pla d’acció municipal i pregunta si s’ha fet
quelcom al respecte.
El Sr. alcalde contesta que el pla de protecció civil del Tarragonès al
que hem acordat adherir-nos en aquest plenari, incideix en aquest
tema.
I, essent les nou i deu minuts del vespre, i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc
la present acta.
Vist i Plau,
L’Alcalde

La Secretària,
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