ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 7 D’OCTUBRE DE 2010
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les vuit de la tarda del dia set
d’octubre 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
M Goretti Gatell i Anglès
Jordi E. Porta i Gonzàlez
Joan Morlà i Mensa
Antonio López i López
Pilar Jové i Portero
Francesc Virgili i Güell
Marcelo Javier Tarantino
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany Covas
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar
l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 8 DE JULIOL DE 2010.
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular alguna
observació a l’acta de la sessió ordinària de data 8 de juliol de 2010,
l’esborrany de la qual havia estat tramès juntament amb la convocatòria i
l’ordre del dia d’aquest Ple, per a la correcció, si és el cas, de possibles
errors materials en la seva redacció.
No formulant-se cap observació, l’acta s’aprova per unanimitat.
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2. INFORME DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
a) S’han sollicitat al Departament de Treball de la Generalitat tres ajuts
per a la contractació de treballadors desocupats en el marc dels Plans
d’Ocupació convocats.
Els tres projectes presentats són: per a la neteja i acondiciament de
boscos i franges perimetrals d’urbanitzacions, amb la contractació de
quatre treballadors per un període de 6 mesos; per l’acondiciament de
la llera del riu en el seu tram proper al nucli urbà, amb la contractació
de 2 treballadors durant 6 mesos i per al manteniment de parcs, jardins i
zones verdes de les urbanitzacions del municipi, per al qual s’ha previst
la contractació de 2 treballadors durant 3 mesos.
b) Respecte a subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya,
s’informa que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ens
ha atorgat un ajut per import de 2.633 € en el marc de la convocatòria
per a l’adquisició d’equipament audiovisual vinculat a projectes
culturals o artístics, per a l’adquisició i installació d’equipament
audiovisual per a la sala de plens de la casa de la Vila.
El mateix Departament de Cultura ens ha atorgat un ajut d’11.000 € per
a la programació del Centre Cultural, que inclou activitats de caràcter
professional en l’àmbit de la música, les arts escèniques i/o les arts visuals.
Finalment, el Departament de Salut ens ha concedit un ajut per a
l’equipament i millores efectuades al consultori mèdic municipal durant
el període 2008-2010 per import de 9.916,40 €.
Pel que fa a les Subvencions rebudes de la Diputació de Tarragona,
s’han obtingut les següents:
- Per a les obres de recuperació i consolidació del castell en la seva
tercera fase, ens ha estat atorgada una subvenció de 100.000 euros que
seran percebuts a raó de 25.000 euros anuals durant quatre anys,
d’acord amb el conveni signat l’aprovació del qual mitjançant decret
d’alcaldia se sotmet a ratificació d’aquest mateix plenari.
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- Per a l’adquisició de béns mobles per equipaments culturals i/o
d’interès ciutadà ens han estat concedits 3.697 € per a l’adquisició d’un
equip de videoprojecció.
- En el marc del Programa extraordinari d’inversions i manteniment (PEIM),
apartat d’inversions, ens han estat atorgats 16.000 € per les obres de
construcció de les piscines de Mas de Pallarès.
- Per a l’execució d’obres de reforma, ampliació o millora
d’equipaments culturals polivalents municipals, ens han estat atorgats
8.633 € per a l’execució dels treballs de substitució dels actuals finestrals
de fusta per nous finestrals d’alumini de l’edifici de les antigues escoles.
- Finalment, per a les actuacions culturals incloses al catàleg d’activitats
culturals, ens han estat concedits 1.200 € per a l’actuació de
l’Associació Cultural La Corranda, celebrada el 30/05/2010, amb la
representació de l’obra “El Timbaler del Bruc”.
c) Respecte a la construcció de sala multifuncional a Pins Manous,
adjudicada a Edificacions i Reparacions Tarraco, SL, s’informa que
l’obra està acabada.
La Junta de Compensació ha sollicitat la pavimentació del que resta
de la parcella d’equipament on s’ubica el nou edifici recentment
construït. Aquests treballs addicionals seran satisfets el 50% amb fons
propis de la Junta, i el 50% restant a càrrec de l’ajuntament.
d) També s’informa que han finalitzat les obres de cobriment de l’ermita
de Sant Ramon, amb la recuperació de les barbacanes i la collocació
d’un paviment de formigó a l’interior de l’edifici.
e) En quant al dipòsit municipal d’aigua potable construït al Clot del
Llop, finançat amb els recursos provinents del Fons Estatal d’Inversió
Local, un cop finalitzades les obres per part de l’empresa BECSA i
detectades deficiències d’impermeabilització, aquestes s’han reparat
amb unes resines, després de la qual cosa el dipòsit ja s’ha posat en
funcionament.
f) Respecte del nou dipòsit de Mas de Panxé, executat per l’empresa
Contrucciones y Excavaciones NOVEX, SL, finançat amb fons provinents
del Fons Estatal d’Ocupació i Sostenibilitat Local, les obres es troben
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pràcticament acabades. Aquest dipòsit, que d’acord amb el Pla
director d’aigües del municipi ha d’abastar les urbanitzacions d’aquella
part del terme municipal, entrarà en funcionament un cop s’hagi
construït el nou ramal de subministrament d’aigua potable procedent
del CAT, que ha de proveir el Centre penitenciari de Mas Enric. Fins
aleshores es podrà utilitzar com a dipòsit per a l’abastament de la
pròpia urbanització amb aigua provinent del seu pou.
g) En quant a les obres de les piscines de la urbanització Mas de Pallarès
també han finalitzat, tanmateix es va demorar la seva posada en
funcionament fins al passat mes de setembre, degut a problemes amb
l’autorització de l’escomesa elèctrica. Les piscines han romàs obertes
fins al dia 19, durant aquest temps l’entrada ha estat gratuïta.
h) Les obres de millora del camp de futbol municipal, amb la installació
de la gespa artificial han finalitzat en el termini previst, i van ser
inaugurades durant la passada Festa Major.
i) També, durant el passat mes d’agost, van finalitzar els treballs
d’installació de la carpa a la pista de la Torre d’en Guiu, havent estat
inaugurades durant la Festa Major.
Aquestes dues obres han representat una important millora en ambdues
installacions, que sens dubte redundaran en benefici de la pràctica del
esportiva en el primer cas i en la realització d’activitats lúdiques en el
cas de la carpa a la Torre d’en Guiu.
j)Com és sabut per tots, el passat 18 d’agost va tenir lloc al castell de la
vila la inauguració del Centre d’interpretació dels castells del Baix Gaià.
L’acte fou presidit pel President del Parlament de Catalunya, Molt Hble.
Sr. Ernest Benach, el qual primer va visitar l’ajuntament. L’acte va
comptar també amb l’assistència del Delegat del Govern de la
Generalitat a Tarragona, el President del Consell Comarcal, el Director
General de Turisme de la Generalitat, el Director dels Serveis Territorials
del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, el President de
l’Agrupació de municipis turístics del Baix Gaià, diversos alcaldes de
municipis de la comarca i els regidors de l’ajuntament, entre d’altres i
amb nombrós públic assistent.
A l’entorn d’aquesta inauguració, en data 10 de setembre, va visitar
l’ajuntament i després el Centre d’interpretació el Conseller d'Innovació,
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Universitats i Empresa, Hble. Sr. Josep Huguet i Biosca, que no havia
pogut estar present el dia de la inauguració.
k) S’informa que s’ha obert el termini de licitació per la contractació del
servei de neteja del CEIP l’Agulla atès que el proper més de desembre
finalitzava la vigència del contracte amb l’actual prestatari del servei,
l’empresa TESCO, SA. El termini per la presentació d’ofertes finalitza el
proper dia 15 d’octubre.
l) El passat mes d’agost van iniciar-se l’execució dels treballs de
canalització en alta de gas natural. Els treballs es van iniciar a la zona de
l’Esplai Tarragoní i després d’uns problemes inicials resolts per l’arquitecte
municipal, l’empresa Gas Natural, continua amb l’execució dels treballs
previstos.
m) En quant a les obres de construcció del “Nou ramal de clavegueram
al camí de la font i nova pavimentació del camí fins al riu”, adjudicades
a Pavimentos y Obras ABC, SL, com ja es va informar en l’anterior plenari
el seu inici s’ha retardat com a conseqüència de l’expropiació dels
terrenys afectats propietat del Sr. Antonio Palma Cervilla. Un cop resolt
l’expedient expropiatori s’ha iniciat l’obra. Justament com a
conseqüència del desmunt i eliminació de la finca del Sr. Palma s’ha
evidenciat la necessitat de construir un mur de formigó armat per evitar
l’esllavissament del mur de contenció de la finca confrontant que es
troba a una cota superior (hort de la Fullaraca). Naturalment això ha
comportat un major cost, que s’ha estimat en 16.000 euros. El conjunt de
l’obra estarà finalitzada ben aviat i representarà una notable millora en
aquell entorn.
n) Malgrat no ser una obra pròpiament de l’ajuntament, s’informa que
les obres d’urbanització la Cativera avancen adequadament.
Recentment, s’ha rebut l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua
per a la construcció del collector d’aigües residuals que enllaçarà amb
el collector municipal, resta pendent, encara, l’autorització de
l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, doncs al passar aquesta
canalització per sota del pont de l’AVE, requereix de la seva
autorització.
o) Precisament en el context d’aquestes obres d’urbanització de la
Cativera, d’acord amb les previsions contemplades en el Pressupost
municipal vigent, s’informa que s’ha iniciat el procediment per a
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l’alienació d’11 parcelles provinents de l’aprofitament mig del propi
sector de titularitat municipal per destinar el producte de la venda al
finançament de les obres d’urbanització.
L’edicte d’obertura del termini de licitació fou publicat al Butlletí Oficial
de la Província número 215, del proppassat 17 de setembre i per tant, es
podran presentar ofertes fins al proper dia 11 de novembre.
p) S’informa que, com cada any per aquestes dates, ja s’han iniciat les
classes de música i anglès que imparteix l’ajuntament. Per al present
curs comptem a 63 alumnes d’anglès matriculats i dos professors nadius.
Pel que fa als ensenyament musicals, s’han inscrit 81 alumnes, i
comptem amb 6 professors.
r) S’informa que amb el nou curs escolar s’ha reprès el servei de
transport escolar, actualment amb 34 usuaris inscrits, set mes que l’any
anterior, amb l’empresa de transport Autocars NIKA, SL.
s) En quant a la deixalleria supramunicipal que s’ha d’implantar al nostre
municipi s’informa que les llicències municipals estan a punt de ser
atorgades un cop acomplerts els tràmits legals oportuns i que els treballs
de construcció han estat adjudicats pel Consell Comarcal a l’empresa
Edificacions i Reparacions Tarraco, SL. Les obres hauran d’estar
finalitzades abans del proper dia 31 de desembre per poder complir
amb els terminis concedits per l’Agència Catalana de Residus, que
finança part del seu cost.
t) En quant al Pla Director Urbanístic del Camp de Tarragona, s’informa
que l’ajuntament ha presentat escrit d’allegacions, perquè afecta 4
àmbits de planejament contemplats en el POUM acabat d’aprovar, i
entenem que el referit Pla director no és aplicable en aquest cas.
També han presentat allegacions diversos particulars afectats.
A tal efecte, hem mantingut diverses reunions amb responsables de
Departament de Política Territorial a Barcelona, els Srs. Joan Llort i Oriol
Nello, i tot fa pensar que les allegacions seran resoltes favorablement
als interessos de l’ajuntament.
u) Havent-se detectat l’existència de mosquit tigre al municipi, tal com
ens han informat des del Departament de Medi Ambienti Habitatge de
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la Generalitat, s’han repartit opuscles entre el veïnat, editats pel propi
Departament, per prevenir la proliferació d’aquest insecte.
v) Respecte de la Festa Major d’estiu d’enguany, malgrat la restricció
d’actes per motius de contenció de la despesa, la valorem molt
positivament, tant pel que fa a participació com a l’èxit dels actes
programats, de manera molt especial pel que fa a la diada castellera,
amb l’actuació més important que mai ha tingut lloc a la nostra plaça,
a càrrec de la Colla castellera de Vilafranca, amb dos castells de gama
extra, i les no menors actuacions de la Colla Vella de Valls i de la Joves
de Tarragona.
w) Mitjançant decret de l’alcaldia 2010/515, de 25 d’agost, s’ha atorgat
un ajut de 3.300 € al Club Futbol Sala el Catllar Atlètic per fer front a les
despeses generades durant la temporada regular dels tres equips del
club, dels quals 2.000 € corresponen a l’ajut a la temporada regular i els
1.300 € restants pels costos derivats del lloguer de les installacions
necessàries per competir a la categoria de Primera Divisió Territorial
assolida per l’equip A a Altafulla.
x) En quant als ajuts individuals per a famílies amb dificultats
econòmiques que atorga l’ajuntament, s’informa que en aquests
moments nou famílies del municipi reben aquests ajuts.
y) Mitjançant decret de l’alcaldia 552/2010, de 13 de setembre, s’han
aprovat inicialment els Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de
Compensació de Mas de Gerembí.
z) Respecte a les obres de construcció dels collectors i EDAR per al
sanejament de les aigües residuals del municipi i del futur Centre
penitenciari de Mas d’Enric, el projecte de les quals fou definitivament
aprovat per l’Agència Catalana de l’Aigua en data 1 d’abril de 2009,
hem d’informar que allegant que l’ajuntament de Tarragona s’oposa a
l’abocament d’aigües procedents de l’Edar a la llera de la Mora, l’obra
encara no ha estat licitada i que la pròpia ACA està estudiant
alternatives pel que fa a l’Edar que posen en qüestió la viabilitat del
projecte aprovat. Aquesta situació ja fou exposada a la Consellera de
Justícia Sra. Montserrat Tura durant la seva visita a l’ajuntament el passat
16 de juny, si bé la consellera va assegurar-nos que complirien el seu
compromís i, consegüentment, l’obra es faria.
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Tanmateix, aquest considerable retard en la licitació del projecte, a part
de retardar el sanejament de les aigües residuals d’una bona part del
nostre municipi, comportarà gairebé amb tota seguretat, la
impossibilitat que l’obra estigui acabada simultàniament amb
l’acabament de la futura presó. En aquest sentit, cal recordar que
l’ajuntament, en la llicència d’obres atorgada al seu dia, va imposar
com a condició indispensable per a l’obtenció de la futura llicència
d’obertura del Centre Penitenciari i consegüent entrada en
funcionament, que les obres contemplades en el projecte de
sanejament susdit havien d’estar finalitzades.
Per donar resposta a la demanda de l’ajuntament de Tarragona, l’ACA
ha ofert realitzar obres complementàries a les contemplades en el
projecte originari, consistents en un terciari, un filtre verd per a la
infiltració d’aigua sobrant si fos el cas (tenint en compte que l’aigua
depurada és previst que s’utilitzi per a reg del camp de golf), i un tanc
de tempestes; tanmateix l’ajuntament de Tarragona continua oposantse al projecte.
Per tot això, aquesta alcaldia va sollicitar una visita al director de l’ACA
Sr. Manuel Hernandez que tindrà lloc a Barcelona justament demà dia 8,
i en la que també hi assistirà el Director general d’infraestructures del
Departament de Justícia Sr. Joan Josep Isern, i a la que ha demanat
poder ser-hi també l’ajuntament de Tarragona.
L’objecte d’aquesta reunió per part d’aquesta alcaldia és trobar una
solució que intenti donar satisfactòria resposta a l’ajuntament de
Tarragona i tancar d’una vegada aquesta qüestió, tenint en compte,
per altra banda, que, com ja hem dit anteriorment, al seu dia l’ACA va
aprovar definitivament el projecte desestimant les allegacions de
l’ajuntament tarragoní, i per tant ara no té sentit aquesta paralització
del projecte que “de facto” s’està produint.
Així, doncs, confiem en que en aquesta reunió es trobi la fórmula que
permeti la ràpida licitació del projecte d’aquesta importantíssima obra
d’infraestructura pel nostre municipi.
Intervé el Sr. Joan Morlà dient que si l’ACA va desestimar les allegacions
de l’ajuntament de Tarragona, no hi hauria d’haver cap problema al
respecte, doncs si davant l’aprovació de cada norma hi ha pressions
populars i les aturen, no se n’aprovaria cap.
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a-b) Finalment, informar que s’estan mantenint conversacions amb els
responsables d’EMATSA de cara a establir un acord perquè aquesta
empresa gradualment i en funció de les necessitats es fes càrrec de la
gestió del proveïment d’aigua al nostre municipi. Oportunament
s’informarà de l’estat de les negociacions.
De tot el qual els reunits es donen per assabentats.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte dels decrets emesos del núm. 2010/429, de
data 6 de juliol de 2010, al 2010/582, d’1 d’octubre de 2010.
Els reunits es donen per assabentats.
4. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’ANY
2009, INFORMAT FAVORABLEMENT PER LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES DE 22 DE JULIOL 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:
Examinat el Compte General del pressupost de l’exercici de 2009.
Vist que la Comissió Especial de Comptes, en sessió de data 22 de juliol
de 2010, per unanimitat, va informar favorablement el referit Compte
general.
Atès que d’acord amb allò establert a l’article 212 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, s’ha exposat al públic pel termini de quinze dies i vuit
més sense que s’hagin presentat reclamacions (BOP núm. 173, de data
28 de juliol de 2010).
Atès que el Ple de la Corporació és competent per l’aprovació del
Compte General, d’acord amb el què estableix el ja citat article 212 del
RDL 2/2004, de 5 de març.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
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Aprovar el Compte General del Pressupost de 2009, el resum del qual es
detalla més avall, i remetre còpia del mateix a la Sindicatura de
Comptes de la Generalitat de Catalunya.
1.

Compte de Resultats a 31.12.2009:

Ingressos d’explotació
Despeses d'Explotació
Marge brut
Despeses financeres
Amortitzacions i provisions
Resultat net
Resultats extraordinaris
Resultats de la Cartera de valors
Modificació drets i obligacions

5.256.334,07 €
3.183.822,67 €
2.072.511,40 €
40.222,61 €
133.381,85 €
1.898.906,94 €
4,63 €
62.681,73 €
-87.828,20 €

Resultats de l’exercici

1.873.765,10 €

2. Balanç de Situació a 31.12.2009:
ACTIU
A- IMMOBILITZAT
I- Inversions destinades a l’ús general
II- Immobilitzacions immaterials
III- Immobilitzacions materials
IV- Inversions gestionades
V- Patrimoni públic del Sòl
VI- Inversions financeres permanents
VII- Deutors no pressupostaris a llarg termini
B- DESPESES A DISTRIBUIR EN VARIS EXERCICIS
C- ACTIU CIRCULANT
I- Existències
II- Deutors
III- Inversions financeres temporals
IV- Tresoreria
V- Ajustos per periodificació

10.270.324,53 €
2.588.300,77 €
125.803,19 €
7.556.220,57 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.043.623,42 €
0,00 €
1.911.715,29 €
0,00 €
1.131.908,13 €
0,00 €

TOTAL ACTIU

13.313.947,95 €

PASSIU
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A- FONS PROPIS
I- Patrimoni
II- Reserves
III- Resultats d’exercicis anteriors
IV- Resultats de l’exercici

10.477.175,36 €
862.241,79 €
0,00 €
7.741.168,47 €
1.873.765,10 €

B- PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES
C- CREDITORS A LLARG TERMINI
I- Emissions d’obligacions i altres valors negociables
II- Altres deutors a llarg termini
III- Desemborsos pendents sobre accions no exigides
D- CREDITORS A CURT TERMINI
I- Emissions d’obligacions i altres valors negociables
II- Altres deutes a curt termini
III- Creditors
IV- Ajustos per periodificació
TOTAL PASSIU

0,00 €
729.285,78 €
0,00 €
729.285,78 €
0,00 €
2.107.486,81 €
0,00 €
339.305,25 €
1.768.181,56 €
0,00 €
13.313.947,95 €

Estat de Tresoreria – moviments i situació de la tresoreria del dia 1.1.2009
al dia 31.12.2009:
EXISTÈNCIES INICIALS

1.792.629,31 €

COBRAMENTS
PAGAMENTS

8.571.689,13 €
9.192.410,31 €

EXISTÈNCIES FINALS

1.131.908,13 €

4. Romanent de Tresoreria a 31 de desembre de 2009.
1- Fons líquids
2- Drets pendents de cobrament
3- Obligacions pendents de pagament
I- Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II- Saldos de dubtós cobrament
III- Excés de finançament afectat
IV- Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-III)
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1.131.908,13 €
2.085.922,66 €
2.015.148,82
€
1.202.681,97 €
174.207,37 €
109.203,47 €
919.271,13 €

5. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA PER A L’ESTABLIMENT DE
SERVITUDS PÚBLIQUES A LES FAÇANES D’IMMOBLES.
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 8 de juliol passat, va aprovar
provisionalment, per unanimitat, la modificació de l’ordenança
municipal reguladora de la convivència ciutadana per a l’establiment de
servituds a les façanes dels immobles per a installacions de serveis públics
o d’interès general.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la província
número 173, de data 28 de juliol de 2010, al Diari Oficial de la
Generalitat i al tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin
presentat allegacions, d’acord amb el que preveu l’article 65.1 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, l’aprovació esdevé definitiva.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se per
assabentat de l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança
municipal reguladora de la convivència ciutadana.
6. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE
LA NORMATIVA REGULADORA DE LES LLICÈNCIES MUNICIPALS D'OBERTURA
D'ESTABLIMENTS PER ACTIVITATS I/O INSTALLACIONS INCLOSES A L'ANNEX
III DE LA LLEI 3/1998, DE 27 DE FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE
L'ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL.
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 8 de juliol passat, va aprovar
provisionalment, per unanimitat, la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per llicències d’obertura d’establiments i la
derogació del Reglament regulador de les llicències municipals
d’obertura d'establiments per activitats i/o installacions incloses a
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l'annex III de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'administració ambiental.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la província
número 173, de data 28 de juliol de 2010, al Diari Oficial de la
Generalitat i al tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin
presentat allegacions, d’acord amb el que preveu l’article 65.1 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, l’aprovació esdevé definitiva.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se per
assabentat de l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per llicències d’obertura d’establiments i la
derogació del Reglament regulador de les llicències municipals
d’obertura d'establiments per activitats i/o installacions incloses a
l'annex III de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'administració ambiental.
7. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT PER
SUFRAGAR DESPESES D’ESCOLARITZACIÓ A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
CORRESPONENTS AL CURS 2009-2010.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar el
següent Decret:
Decret núm. 2010/459, de 21 de juliol de 2010.
“El 18 de juny de 2007 l’ajuntament va signar amb el Departament
d’Educació el conveni per a la creació de la llar d’infants pública de
titularitat municipal, mitjançant el qual s’oficialitzava definitivament
aquest centre, es fixaven els criteris bàsics de funcionament i de
finançament.
Una de les fonts de finançament previstes és l’obtenció de recursos
mitjançant subvenció de la Generalitat, en funció dels alumnes
matriculats al centre educatiu.
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L’acord de collaboració entre el
Municipalistes: Federació de Municipis
Catalana de Municipis i Comarques, per
de places públiques de Llars d’Infants i el
seva vigència el 31 d’agost del 2009.

Departament i les Entitats
de Catalunya i Associació
al finançament de la creació
seu sosteniment va finalitzar la

El fet de no disposar d’un acord ha obligat a tramitar les subvencions
corresponents al curs 2009-2010 sense un marc normatiu de referència i
per la via de la subvenció directa. La tramitació de l’expedient ha
comportat l’endarreriment en relació amb els terminis que eren
habituals els darrers quatre anys en els quals teníem l’empara de l’Acord
de collaboració esmentat.
En data 13 de juliol, mitjançant un escrit del director general de Recursos
del Sistema Educatiu es posà en coneixement de l’Ajuntament que la
nostra subvenció serà de 108.000 € i que properament es publicarà en el
DOGC la Resolució del Conseller d’Educació atorgant les subvencions a
les Corporacions Locals titulars de Llars d’Infants per al curs 2009-2010.
D’altra banda, la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals,
financeres i administratives, en l’article 38, s’estableix que “les
transferències, les subvencions directes i les subvencions establertes amb
caràcter nominatiu per la Llei de pressupostos de la Generalitat que es
facin a favor de consorcis, fundacions i altres persones jurídiques per
quantia superior a cinquanta mil euros s’han de formalitzar mitjançant
convenis”. Consegüentment se’ns ha donat trasllat del conveni que cal
subscriure per poder formalitzar la subvenció.
Subscrit el conveni es tramitarà una bestreta del 80% de la subvenció i
per al pagament del 20% restant la corporació local ha de trametre a la
Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, abans del 30 de
setembre, l’acord d’acceptació de la subvenció i certificació del
secretari sobre el cost del servei del curs escolar 2009-2010.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Acceptar la subvenció concedida per import de 108.000 €
(cent vuit mil euros), per sufragar despeses d’escolarització
corresponents al curs 2009-2010 de la llar d’infants municipal.
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Segon.

Aprovar el conveni entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i
l’Ajuntament del Catllar, per a la formalització de la subvenció
per al funcionament de centres educatius de primer cicle
d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 20092010 i la documentació necessària per a la justificació de l’ajut
concedit que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de
Recursos del Sistema Educatiu, Servei de Règim Econòmic de
Centres Educatius, del Departament d’Educació de la
Generalitat.

Quart.

Sotmetre aquesta resolució a la seva ratificació en el proper
Ple que tingui lloc.”

8. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL CONVENI ESTABLERT AMB
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA REGULADOR DELS ASPECTES RELATIUS A LA
CONCESSIÓ D’UN AJUT EXTRAORDINARI PER CONTRIBUIR A LES OBRES DE
RECUPERACIÓ DEL CASTELL DE LA VILA.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar el
següent Decret:
Decret núm. 2010/515, de 25 d’agost de 2010.
“Vist que l’ajuntament, en data 18 de juny de 2010, va formular un
petició d’ajut econòmic per sufragar part de la inversió per a l’execució
de les obres de recuperació del castell de la vila davant la Diputació de
Tarragona, consistents principalment en la consolidació de la muralla
sud de la fortificació; la reconstrucció del portal de pedra i porta de
l’entrada principal al recinte emmurallat i la consolidació i adequació
del pou del glaç i el seu entorn, tot respectant la tipologia de les
construccions preexistents i els sistemes constructius emprats en les
anteriors fases d’execució del projecte de consolidació i de conformitat
amb la Memòria valorada de consolidació, reutilització i revalorització
cultural del castell, 3ª fase, redactada a l’efecte.
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Vist quer mitjançant acord del Ple de la Diputació ens ha estat atorgat
un ajut per import total de 100.000 € per a la finalitat suara esmentada, a
raó de 25.000 € anuals des d’aquest exercici i fins al de 2.013.
Vist que les condicions a que es subjecta la concessió de l’ajut venen
establertes al conveni regulador redactat a l’efecte, que consta a
l’expedient i es dóna per reproduït.
Vist que és necessari formalitzar, a la major brevetat possible, la
signatura de la documentació necessària per poder gaudir de l’ajut
concedit i executar les obres amb immediatesa.
Vist el que disposa l’article 273 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
que aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, així com el Capítol 1 del títol 7 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel decret 179/1995, de 13 de
juny.
Vistos els articles 52, 53 i 150 del ja citat decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i l’article 309 del també esmentat decret 179/1995, de 13 de juny.
En conseqüència, Resolc:
Primer.

Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i
l’ajuntament que té per objecte regular els aspectes relatius a
la concessió de l’ajut per import de 100.000 € per contribuir a
les obres de recuperació del castell de la vila.

Segon.

Donar trasllat d’aquest Decret a la Diputació de Tarragona i a
la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació, en legal forma.

Tercer.

Sotmetre a la ratificació del Ple aquest Decret en la propera
sessió que tingui lloc.”

9. ACCEPTACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DEL JURAT D’EXPROPIACIÓ DE
CATALUNYA DE 26 DE JULIOL DE 2010 QUE FIXA EL PREU JUST DE
L’EXPROPIACIÓ DELS TERRENYS QUALIFICATS PEL PLANEJAMENT COM A
XARXA VIÀRIA APARCAMENT, SITUATS JUNT AL CAMÍ DE LA FONT, PER
DESTINAR-LOS A APARCAMENT MUNICIPAL.
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 25 de març de 2010
s’aprovà el projecte d’expropiació forçosa dels terrenys qualificats pel
planejament com a sistema viari, àrea d’aparcament, situats junt al
camí del riu, així com la relació de béns i drets afectats i la seva
valoració.
Durant el tràmit de l’expropiació el Sr. Diego Palma Cervilla, propietari
dels terrenys, malgrat els intents efectuats no va poder ser notificat per
desconèixer el seu domicili de residència i es va haver de notificar a
través del Butlletí oficial, donant-ne trasllat al Ministeri Fiscal perquè, si ho
considerava oportú, comparegués en el procediment en defensa dels
drets de l’interessat. El Ministeri Fiscal sollicità la remissió de l’expedient al
Jurat d’Expropiació Forçosa per la valoració del preu just, la qual cosa
s’efectuà en data 2 de juny. Finalment, en data 9 de juny va
comparèixer l’interessat per consultar l’expedient i es va descartar el
tràmit d’avinença per mutu acord, sense que per altra banda
l’interessat comuniqués cap adreça per a notificacions.
Així mateix, i atès que es tractava d’un procediment d’expropiació
urbanística, d’acord amb allò que estableix el TRLUC, l’aprovació
definitiva del projecte d’expropiació implicava la declaració d’urgència
de l’ocupació. En conseqüència, el pagament o el dipòsit de l’import
de la valoració establerta habilitava per a procedir a ocupar la finca.
Així, en data 23 de juny passat, previ intent de citació a la part
interessada i comunicació al Ministeri Fiscal, es procedí a la signatura de
l’acta d’ocupació i pagament del preu just, tràmit al que ambdues
parts interessades no comparegueren, procedint-se a consignar l’import
del justipreu aprovat per l’ajuntament i fixat en 5.451,14 € a la Caixa
General de dipòsits municipal.
En data 29 de juny el Sr. Francisco Ibáñez Montoya presentà escrit
mitjançant el qual, en nom i representació de l’interessat, interposava
recurs de reposició i sollicitava la tramesa de l’expedient al Jurat
d’Expropiació Forçosa. Es desestimà el recurs i es notificà aquesta
resolució al Jurat, així com la compareixença de l’interessat mitjançant
el Sr. Ibáñez. Així mateix es notificà la resolució del recurs al Sr. Ibáñez
fent esment detallat de tots els tràmits procedimentals seguits, així com
del dipòsit del preu just a la Caixa general de dipòsits de la Corporació.
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La secció de Tarragona del Jurat d’Expropiació de Catalunya, en sessió
de data 26 de juliol de 2010, va resoldre fixar el preu just dels béns i drets
afectats, incloent el premi d’afecció, per l’import de 5.451,14 €, ratificant
el preu aprovat per l’ajuntament en el projecte expropiatori que havia
estat redactat pel Departament de Medi Ambient de la Diputació de
Tarragona, a petició de l’ajuntament.
Atès que ja s’ha produït la consignació del preu just a la Caixa General
de dipòsits de la Corporació.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Acceptar la Resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya,
secció de Tarragona, de data 26 de juliol de 2010 en la qual
fixa el preu just de l’expropiació de la finca de referència en
5.451,14 euros (cinc mil quatre-cents cinquanta-un euros amb
catorze cèntims).

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al Jurat d’Expropiació de
Catalunya, secció de Tarragona i a l’interessat en legal forma.

10. ADHESIÓ AL CONVENI MARC ESTABLERT ENTRE TELEFÒNICA I EL
CONSORCI LOCALRET PER AL DESENVOLUPAMENT DE XARXES DE
TELECOMUNICA-CIONS A CATALUNYA.
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’ajuntament, en tant que membre del Consorci Localret des de la seva
adhesió el 7 d’agost de 1997, mitjançant acord del Ple de 10 d’agost de
2006 es va adherir als convenis de data 18 d’abril, 23 de juliol de 2001, 26
de juny de 2002 i 15 de maig de 2003 que el Consorci va signar amb
Telefónica de España, SAU, Retevisión I SAU, Cable i Televisió de
Catalunya SAU i Catalana de Telecomunicacions Societat Operadora
de Xarxes SA, respectivament, per al desenvolupament de xarxes de
telecomunicacions a Catalunya.
Aquests convenis establien un marc d’actuacions i de relacions entre
l’ajuntament i els operadors relatiu a la construcció i posterior ús de les
infraestructures canalitzades subterrànies necessàries per a la prestació
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de serveis de telecomunicacions en zones residencials i polígons
industrials de nova construcció.
Un cop exhaurit el període de vigència d’aquests, el Consorci Localret,
en data 10 de juny de 2010, ha signat un nou conveni marc amb
Telefónica de España, SAU per a la redacció de projectes
d’infraestructures de telecomunicacions per a les actuacions
urbanístiques residencials i en polígons industrials de nova creació.
Així, doncs, examinat el conveni, que estableix un flux d’actuacions
diferenciades en cinc fases que desenvolupen i es concreten en
aspectes de gestió, tècnics i econòmics, que abasten tant la redacció
del propi projecte d’infraestructura de telecomunicacions com la
supervisió i el control de l’execució de les obres i posterior conservació
de les mateixes, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Vistos els articles 52 i 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i l’article 309 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 marc signat entre Telefònica i el consorci
Localret
per
al
desenvolupament
de
xarxes
de
telecomunicacions a Catalunya, l’objecte del qual és establir
un marc d’actuacions i de relacions que contempli tots els
aspectes relatius a la construcció i posterior ús de les
infraestructures canalitzades subterrànies necessàries per a la
prestació de serveis de telecomunicacions en zones
residencials i polígons industrials de nova construcció.

Segon.

Facultar l’alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la
signatura dels documents necessaris per a l’efectivitat del
present acord.

Tercer.

Notificar el present acord als signants del conveni i a la
Direcció General d’Administració Local.

11. APROVACIÓ DE L’ANNEX 3 AL CONVENI DE COLLABORACIÓ
ESTABLERT AMB EL CONSELL COMARCAL PEL DESENVOLUPAMENT I
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FINANÇAMENT D’ACCIONS EN COLLABORACIÓ AMB EL PLA TERRITORIAL
DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ DEL TARRAGONÈS.
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’ajuntament, en data 5 d’octubre de 2006, va signar amb el Consell
Comarcal el conveni per al desenvolupament del Pla Territorial de
ciutadania i immigració del Tarragonès, amb l’objectiu de dissenyar i
aplicar polítiques d’acollida i integració dels nouvinguts al territori.
En data 10 d’abril de 2008, l’ajuntament aprovà l’annex 1 al conveni,
relatiu al programa de polítiques de pertinença de l’exercici de 2008,
que entre d’altres iniciatives, inclou l’organització de cursos de català,
establint que el cost de participació de l’ajuntament era de 1.000 €.
Posteriorment, en data 25 de juny de 2009, l’ajuntament aprovà l’annex
2 al conveni, relatiu al pla d’actuació per a l’exercici de 2009 respecte
de les polítiques d’acollida, que suposà una aportació econòmica per
part de l’ajuntament quantificada en 1.200 €.
Ara, el Consell Comarcal presenta l’annex 3 al conveni, relatiu a les
polítiques d’igualtat, per la realització de cursos de català i coneixement
de l’etorn, que suposarà una aportació de l’ajuntament quantificada en
1.200 € per a l‘exercici de 2010.
Atès que en relació amb el que preveuen els articles 4 i següents de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, l’article 26 de la Llei
7/1985 i l’article 85 i 150 del DL 2/2003 es poden realitzar dins del marc
dels principis de relacions entre administracions públiques, activitats i
prestacions de serveis públics d’interès supramunicipals mitjançant
convenis i en els termes establerts a la Llei d’organització comarcal de
Catalunya i per la legislació de règim local.
Vist el capítol I del Títol 7 del Decret 179/1995 del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre els
convenis i els consorcis.
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Vistos els articles 52 i 150 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.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar l’annex 3 al conveni per al desenvolupament del Pla
Territorial de ciutadania i immigració del Tarragonès que
consta a l’expedient i que es dóna per reproduït, en quant a
l’aportació econòmica de l’ajuntament per la participació en
el programa de polítiques d’igualtat de 2010.

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 al Consell Comarcal i a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació, en legal forma.

12. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ,
CONTROL I ACTUACIÓ CONTRA EL MORRUT DE LES PALMERES
(RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS OLIVIER).
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’Ajuntament, amb la finalitat d’evitar que es propagui la plaga de
l’escarabat rhynchophorus ferrugineus olivier, conegut amb el nom de
morrut de les palmeres, que en aquests darrers anys s’ha escampat
arreu del país afectant greument les palmeres, i amb la voluntat de
preservar els exemplars d’aquesta planta que hi ha al nostre municipi,
considera necessari disposar d’una ordenança de prevenció, control i
actuació contra el referit insecte.
Amb l’ordenança es pretén dotar-nos d’un instrument eficaç per a la
lluita contra aquest escarabat definint els processos d’actuació
municipal quan l’afectació es produeix en una finca de titularitat
privada, definint quina tasca és la que ha d’executar cadascuna de les
parts implicades: el propietari de la palmera afectada i l’ajuntament.
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La present ordenança és expressió de la potestat reglamentària que
atorguen als ens locals l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003,
de 16 de desembre de 2003, de mesures per a la modernització del
govern local, i l’article 8 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.
Al mateix temps aquesta ordenança suposa l’exercici de la
competència normativa que en relació a diferents matèries atorguen el
legislador estatal i el català als ens locals, en compliment de la previsió
continguda en l’article 25 de la Llei de bases de règim local.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar, amb caràcter provisional, el text de l’ordenança
municipal de prevenció, control i actuació contra el morrut de
les palmeres (rhynchophorus ferrugineus olivier).

Segon.

Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada
ordenança durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i
al tauler d’edictes de l’ajuntament. El termini d’informació
pública començarà a comptar des de la seva publicació al
BOP.

Tercer.

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

13. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE TARIFES DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE LLAR D’INFANTS.
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’ajuntament té aprovada, entre d’altres, l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa pel servei de llar d’infants, les quotes tributàries de la qual
foren actualitzades en data 18 de desembre de 2008.
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L’actual context de crisi econòmica i les dificultats que se’n deriven per
moltes famílies fan aconsellable no incrementar els preus de les tarifes
del servei per aquesta anualitat. No obstant, per al present exercici es
pretén incorporar una nova tarifa relativa a la quota mensual
d’escolarització per als usuaris no empadronats al municipi, adequant la
recaptació a la realitat del servei, doncs s’ha produït un notable
increment d’usuaris no residents que han inscrit als seus fills a la llar
d’infants, beneficiant-se d’un servei municipal parcialment subvencionat
per l’ajuntament.
Així, doncs, vistes les tarifes vigents i les propostes de modificació que
seguidament es detallen:
Concepte
Matrícula:
Tarifa 1. Quotes mensuals d’escolarització
Escolarització de 8.30 a 12.30 h. i de 15 a
17.30 h. Empadronats
Escolarització de 8.30 a 12.30 h. i de 15 a
17.30 h. No empadronats

Vigents
Proposada
75 €
75 €
160 €

160 €

---

175 €

Tarifa 2. Quotes serveis de menjador
Horari: de 12.30 a 15 h
Tarifa mensual
Tarifa diària (esporàdica)

120 €
8€

120 €
8€

Tarifa 3. Quotes servei d’acollida
Tarifa mensual
1 hora
2 hores
3 hores
Tarifa per hora (esporàdica)

45 €
90 €
135 €
4€

45 €
90 €
135 €
4€

Examinat l’estudi econòmic i financer redactat a l’efecte per la
secretària-interventora de l’ajuntament, que consta a l’expedient i es
dona per reproduït.
Examinat, així mateix, l’informe de la secretària de l’ajuntament en
quant al procediment a seguir, que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït.
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Vistos els articles 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en
quant a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals municipals.
Vist que els articles 47.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i 114 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, estableixen la competència del ple per a l’adopció de
l’acord provisional d’aprovació de l’ordenança fiscal amb el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’article 6.1
de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del
servei de llar d’infants municipal amb la incorporació de la
tarifa següent:
Tarifa 1. Quotes mensuals d’escolarització
Escolarització no empadronats de 8.30
a 12.30 h. i de 15 a 17.30 h

175 €

Segon.

Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada
Ordenança durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i
al tauler d’edictes de l’ajuntament. El termini d’informació
pública començarà a comptar des de la seva publicació al
BOP.

Tercer.

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

14. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE TARIFES DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ASSISTÈNCIA A
CURSOS DE FORMACIÓ ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT.
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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’ajuntament té aprovada, entre d’altres, l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per assistència a cursos de formació que contempla, entre
d’altres, les taxes de l’Escola de música de l’ajuntament i els
ensenyaments d’anglès, les quotes tributàries de la qual no s’han revisat
des de l’exercici de 2008.
Revisades les vigents tarifes es considera convenient efectuar-ne una
lleugera actualització i en alguns casos adequar-les al temps efectiu
que s’imparteixen la classes, i alhora reduir, ni que sigui de forma poc
significativa, el dèficit que aquestes activitats comporten a l’ajuntament.
Examinades les tarifes vigents i les que es proposen, que seguidament es
detallen:
Ensenyament de Música:
Matrícula
Abans½, amb la modificació ¾ h llenguatge
1h llenguatge
1,5 h llenguatge
½ h cant o instrument
¾ h instrument
1 h cant o instrument
Ensenyament d’anglès
Matrícula
Adults
Infants

Tarifa
Modificació
24 €
25 €
6€
8€
8,40 €
11 €
12 €
16 €
14,40 €
15 €
21,60 €
22 €
28,80 €
30 €
Tarifa
Modificació
26,25 €
30 €
31,50 €
32 €
25,20 €
26 €

Examinat l’estudi econòmic i financer redactat a l’efecte per la
secretària-interventora de l’ajuntament, que consta a l’expedient i es
dona per reproduït.
Examinat, així mateix, l’informe de la secretària en quant al procediment
a seguir, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Vistos els articles 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en
quant a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals municipals.
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Vist que els articles 47.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i 114 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, estableixen la competència del ple per a l’adopció de
l’acord provisional d’aprovació de l’ordenança fiscal amb el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’annex de
tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
assistència a cursos de formació organitzats per l’ajuntament,
amb el contingut següent:
Ensenyament de Música:
Matrícula
Abans½, amb la modificació ¾ h llenguatge
1h llenguatge
1,5 h llenguatge
½ h cant o instrument
¾ h instrument
1 h cant o instrument
Ensenyament d’anglès
Matrícula
Adults
Infants

Tarifa
25 €
8€
11 €
16 €
15 €
22 €
30 €
Tarifa
30 €
32 €
26 €

Segon.

Sotmetre al tràmit d’informació pública la modificació de
l’esmentada Ordenança durant el termini de 30 dies hàbils,
mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província
de Tarragona i al tauler d’edictes de l’ajuntament. El termini
d’informació pública començarà a comptar des de la seva
publicació al BOP.

Tercer.

Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es
presenta cap allegació ni reclamació, l’ordenança quedarà
aprovada definitivament sense la necessitat de cap acord
posterior, i es procedirà a la publicació del seu text íntegre.
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15. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE TARIFES DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA,
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS
URBANS.
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’ajuntament té aprovada, entre d’altres, l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres
residus sòlids urbans, les quotes tributàries de la qual no s’han revisat des
de l’exercici de 2008.
L’article 5 de l’ordenança regula els supòsits d’exempció o bonificació
de la quota tributària i, entre d’altres, contempla la bonificació del 50%
per als habitatges amb un sol resident.
En coherència amb la bonificació esmentada, i amb la voluntat de fer
més equitativa la contribució dels veïns per aquest servei, sembla lògic
aplicar també aquesta bonificació a aquells habitatges del municipi
amb una antiguitat de més de 50 anys que romanguin permanentment
deshabitats, i que fins avui se’ls venia aplicant la totalitat de la taxa,
modificant l’article 5.B.2 de l’ordenança.
Examinat l’estudi econòmic i financer redactat a l’efecte per la
secretària-interventora de l’ajuntament, que consta a l’expedient i es
dona per reproduït.
Examinat, així mateix, l’informe de la secretària de l’ajuntament en
quant al procediment a seguir, que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït.
Vistos els articles 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en
quant a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals municipals.
Vist que els articles 47.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i 114 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, estableixen la competència del ple per a l’adopció de
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l’acord provisional d’aprovació de l’ordenança fiscal amb el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’article
5.B.2 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids
urbans, que passarà a tenir el següent redactat:
“Les persones soles que visquin en un habitatge així com
aquells habitatges de més de 50 anys deshabitats de forma
permanent gaudiran d’una bonificació del 50%.”

Segon.

Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada
Ordenança durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i
al tauler d’edictes de l’ajuntament. El termini d’informació
pública començarà a comptar des de la seva publicació al
BOP.

Tercer.

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

16. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE TARIFES DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL, INSTALLACIONS ESPORTIVES I ALTRES
SERVEIS ANÀLEGS.
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’ajuntament té aprovada, entre d’altres, l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, installacions
esportives i altres serveis anàlegs, les quotes tributàries de la qual no
s’han revisat des de l’exercici de 2008.
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Amb la recent construcció i posada en funcionament de les noves
piscines municipals de Mas de Pallarès, cal establir unes tarifes
adequades a les installacions i característiques de les piscines
esmentades, tenint en compte que actualment no disposen de vestidors
i mentre es mantingui aquesta situació.
Les vigents tarifes que preveu l’article 6 de l’ordenança per a la piscina
municipal, són d’aplicació exclusiva per a les piscines municipals de la
Torre d’en Guiu, totalment equipades i amb tots els serveis operatius. A
més de comptar amb altres serveis adjacents que donen un plus de
qualitat del que les piscines de Mas de Pallarès no disposen, com ara el
bar restaurant, els vestidors, o l’arbreda i els jocs infantils.
Per aquest motiu es proposen les següents tarifes que seran d’aplicació
exclusiva per als usuaris de les piscines municipals de Mas de Pallarès a
partir de la temporada de bany de 2011:
Piscina Mas de Pallarès
Entrada individual
Abonament mensual
Abonament de temporada adults
Abonament de temporada fins als 12 anys
A partir del tercer abonament dins de la mateixa unitat
familiar

Tarifa
2€
32 €
56 €
40 €
32 €

Examinat l’estudi econòmic i financer redactat a l’efecte per la
secretària-interventora de l’ajuntament, que consta a l’expedient i es
dona per reproduït.
Examinat, així mateix, l’informe de la secretària de l’ajuntament en
quant al procediment a seguir, que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït.
Vistos els articles 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en
quant a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals municipals.
Vist que els articles 47.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i 114 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
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Catalunya, estableixen la competència del ple per a l’adopció de
l’acord provisional d’aprovació de l’ordenança fiscal amb el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’article 6
de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de
serveis a la piscina municipal installacions esportives i altres
serveis anàlegs, amb la incorporació de les tarifes següents:
Piscina Mas de Pallarès
Entrada individual
Abonament mensual
Abonament de temporada adults
Abonament de temporada fins als 12 anys
A partir del tercer abonament dins de la
mateixa unitat familiar

Tarifa
2€
32 €
56 €
40 €
32 €

Segon.

Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada
Ordenança durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i
al tauler d’edictes de l’ajuntament. El termini d’informació
pública començarà a comptar des de la seva publicació al
BOP.

Tercer.

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

17. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular algun
prec o alguna pregunta.
En el capítol de precs, el Sr. Tarantino sollicita que s’arregli la tapa del
clavegueram situada al final del carrer de la Salorteta, a tocar de la
llera del riu, ja que quan la pluja és intensa s’aixeca i suposa un perill.
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El Sr. Alcalde respon que molt probablement això és conseqüència de
que quan plou molt la secció del collector és insuficient i aixeca la tapa
del registre. També podria donar-se el cas de que el collector estigués
parcialment obturat. En tot cas es mirarà d’arranjar-ho, encara que si és
el primer supòsit serà molt difícil, doncs caldria posar un punt de
soldadura a la tapa per evitar que saltés, la qual cosa no és
aconsellable. Si és conseqüència del segon supòsit, caldrà avisar a
Ematsa en tant que responsable gestor de la depuradora i del
collector.
El Sr. Francesc Virgili i proposa installar una tapa foradada.
El Sr. alcalde respon que això no és aconsellable perquè provocaria una
forta mala olor en un lloc molt utilitzat per a l’accés de vianants a la
Torrre de Guiu.
Novament intervé el Sr. Tarantino i exposa que els contenidors soterrats
propers al Centre Cultural estan molt bruts, sobretot el destinat a la
recollida de matèria orgànica i prega que es vigili la periodicitat de la
neteja i s’augmenti si és necessari.
El Sr. Tarantino pregunta si en el moment de la installació dels jocs
infantils de la Torre d’en Guiu i a les urbanitzacions es contemplà un pla
de manteniment, ja que hi ha alguns jocs que s’haurien de reparar.
El Sr. Alcalde contesta que no hi ha contractat cap manteniment, no hi
ha un pla específic, doncs és la pròpia brigada la que efectua les
reparacions necessàries dins les seves tasques habituals. Es comprovorà i
si cal s’arranjaran.
El Sr. Virgili diu que el dilluns anterior va marxar el llum de l’enllumenat
públic d’alguns carrers de la vila i ningú no va trucar la companyia
elèctrica.
El Sr. Alcalde explica que l’avaria no tenia res a veure amb la
companyia, el què va passar és que aproximadament a les 11 de la nit
es va cremar una secció del cable subterrani de subministrament des de
l’escomesa. Al dia següent es van fer els treballs de reparació necessaris
i es va solucionar l’avaria. És per això que es va estar unes hores sense
enllumenat públic en una part del nucli urbà de la vila.
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En el capítol de preguntes intervé el Sr. Tarantino i pregunta per
l’organització de les classes de tennis, ja que l’altre dia quan va acabar
la classe la professora de tennis el bar de la Torre d’en Guiu estava
tancat i l’accés a quedar obert. Pregunta si està previst que la
professora tingui una clau.
El Sr. Jordi Porta contesta que no està previst donar claus a la professora,
doncs no és recomanable donar claus a massa gent per motius de
seguretat de les pròpies installacions. Aquestes qüestions s’han de
vehicular mitjançant els vigilants municipals, que es poden acostar quan
calgui per obrir o tancar les installacions, si el bar està tancat per algun
motiu.
El Sr. Tarantino pregunta per l’horari de visites del castell.
El Sr. Alcalde contesta que encara no hi ha horari. Durant la setmana i
en horari laboral l’ensenya el Josep Zaragoza, treballador de
l’ajuntament, i pels caps de setmana i festius s’està cercant la persona
idònia perquè faci de guia.
Intervé el Sr. Virgili i pregunta si se li pot aclarir que va passar amb la
Colla de Diables i la celebració del seu aniversari.
El Sr. Carles Guillen contesta que al mes de juny es va constituir la nova
junta directiva de la Colla de diables i es va parlar amb ells de la
possibilitat de fer el correfoc la vigília de l’Onze de Setembre, data en la
qual es feia en anys anteriors, i van dir que no farien res.
Posteriorment, en dues ocasions més, es va tornar a preguntar des de
l’ajuntament si preveien organitzar alguna cosa pel referit dia 10 de
setembre contestant que no. Tan és així que per aquella tarda es va
organitzar una cursa d’orientació.
Posteriorment, el dia 6 de setembre, la Colla de diables entrà un escrit a
l’ajuntament sollicitant celebrar un sopar el dia 11 a les escoles velles,
sense que en l’escrit es parlés de la celebració de cap correfoc, el qual
anuncien verbalment en la reunió que es manté amb els responsables
de la Colla.
Tenint en compte que justament el dia 11 té lloc l’arròs popular que tots
els anys organitza l’ajuntament a la Torre d’en Guiu, es va considerar
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que no era aconsellable que al mateix dia tingués lloc la celebració
d’un sopar també popular en un altre equipament municipal, perquè,
d’alguna manera, un acte va en detriment de l’altre. Per altra part, la
celebració d’un correfoc al mateix dia comporta que el personal de la
brigada que pràcticament tot el dia collabora en el muntatge i
organització del dinar popular i quan acaba han de desmuntar i recollir
les taules, cadires, i restant material i netejar l’espai i un cop acabat tot
hagi d’anar a l’ajuntament a collocar les proteccions als vidres de la
casa de la vila i després del correfoc a treure’ls i a netejar els carrers, per
això se’ls va dir que el traslladessin al dia 10 o a qualsevol altre dia, la
qual cosa no fou acceptada.
El Sr. Ignasi Porta explica que el mateix dia 29 d’agost ell mateix li
preguntà al president de la Colla si farien alguna cosa i li va contestar
que no tenien res previst. Ho van decidir a última hora.
Intervé el Sr. alcalde dient que més enllà d’aquesta incidència o
malentès, no té cap lògica que la Colla de diables reaccioni d’aquesta
manera, doncs l’ajuntament sempre els ha ajudat des de l’inici, des de
la subvenció per a la compra del vestuari, fins al pagament dels
correfocs que es fan a la vila, o bé els sopars de quan venen altres colles
convidades per ells que també paga l’ajuntament.
El Sr. Virgili pregunta si s’han demanat explicacions als responsables del
bar-restaurant de la Torre d’en Guiu sobre el què va passar amb la
gestió del bar de la festa major, especialment el dissabte a la nit, durant
l’actuació de l’orquestra Girasol, en que era impossible demanar una
beguda i s’havia de fer cua mes d’una hora. Per altra banda, en el plec
de la licitació s’exigia que hi hagués un menú diari i allí no pots menjar
res més que pizza. Manca molta professionalitat en el servei que donen.
El Sr. Alcalde respon que està clar que el servei no és satisfactori, van
començar amb ganes però o no ensaben o no volen. Va arribar a
l’ajuntament el rumor de que ho volien deixar i no vam demanar
explicacions perquè estàvem convençuts que ho deixarien. Com que a
data d’avui sembla que no tenen intenció de plegar i ens hem de veure
per discrepàncies en el pagaments dels consums elèctrics, es parlarà de
tot plegat requerint-los perquè es posin les piles o bé ho deixin.
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I, essent les nou i quaranta-nou 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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