Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
DEL DIA 28 DE JUNY DE 2012

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-vuit
vint
de
juny de l’any dos mil dotze, sota la Presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i
Colomina, Alcalde-President
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, amb l’ordre del dia que després es dirà.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Josep M Gavaldà i Colomina
REGIDORS/ES:
Carles Guillén i Montserrat
Sílvia Juanes i Ribas
M Goretti Gatell i Anglès
Antonio López i López
Montserrat Inglès i Novell
Joan Morlà i Mensa
Francesc Virgili i Güell
Teresa M Canela i Armengol
Marcelo Javier Tarantino
Fernando Martínez del Campo
Camp
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany i Covas
ORDRE DEL DIA DEL PLE:
1. Proposta d’aprovació de l’esborrany de les actes corresponents a la sessió
ordinària de data 29 de març de 2012 i a l’extraordinària de 30 d’abril de 2012.
2. Informe de l’alcaldia.
3. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió
ordinària núm. 2012/182 al 2012/391.
4. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva del pressupost municipal
per a l’any 2012, de les seves bases d’execució i de la plantilla orgànica de
personal de l’ajuntament.
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5. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva del de la primera
modificació de crèdits del pressupost de l’exercici 2012 per la incorporació del
romanent de tresoreria.
6. Proposta de donar compte de l’aprovació
l’aprovació definitiva de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
per la introducció de bonificacions relatives als vehicles respectuosos amb el
medi ambient.
7. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva
definitiva de la modificació del
Reglament regulador del servei de deixalleries que gestiona el Consell
Comarcal del Tarragonès, relatiu a la forma de finançament del servei.
servei
8. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de
l’ordenança de convivència ciutadana per tal d’incloure la prohibició de cremar
fusta aglomerada.
9. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació del
Reglament de la biblioteca pública municipal.
10. Proposta d’aprovació provisional de l’expedient
l’expedient de modificació puntual
número 3 del POUM, relatiu a la modificació de les condicions d’ús de la subsub
clau 24, relativa al sòl no urbanitzable d’interès ecològic i paisatgístic.
11. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora del preu públic per utilització del servei de transport escolar
municipal, per actualització de preus.
12. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la prestació del servei de Llar d’Infants,
d’Infants per
actualització de preus.
13. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal d’obertura
d’establiments i control d’activitats.
14. Proposta d’aprovació de la creació de la Comissió de Delimitació
Municipal per comparèixer en l’expedient de delimitació
delimitació del terme municipal
de Tarragona.
15. Proposta de creació d’un fons de terres per tal de posar en contacte als
propietaris de terrenys erms i els interessats en el seu conreu, a iniciativa del
Grup d’UNICAT.
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16. Precs i preguntes.
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del
dia.
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES CORRESPONENTS A
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE MARÇ DE 2012 I A
L’EXTRAORDINÀRIA DE 30 D’ABRIL DE 2012.
S’aproven per unanimitat i sense
sense cap esmena els esborranys de les actes de
la sessions ordinària de data 29 de març i extraordinària de data 29 de març
de 2012, els esborranys de les quals havien estat tramesos juntament amb la
convocatòria i l’ordre del dia d’aquest Ple.
2. INFORME DE L’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions:
a) Respecte a les subvencions sol·licitades a la Generalitat de Catalunya,
s’informa que s’ha concorregut a la convocatòria regulada per les Resolucions
CLT/375/2012, d’1 de març i CLT/92/2012, de 31 de gener, dins l’àmbit de les
arts escèniques, la música, les arts visuals i el pensament relativa a la
programació estable d’activitats culturals de caràcter professional, amb un
pressupost de despesa de 39.000 € i un import màxim
àxim subvencionable
subve
de
19.500 €.
També s’informa que s’ha concorregut a la convocatòria de subvencions per
al funcionament de les llars d’infants titularitat de les corporacions locals per al
curs 2011-2012.
2012. L’import sol·licitat és de 81.600 €, tenint en compte que la
capacitat autoritzada de les instal·lacions és de 74 alumnes.
Finalment, s’informa que respecte de la concurrència a la convocatòria de
subvencions regulada per l’Ordre EMO/20/2012, de 6 de febrer, per la qual es
convoquen subvencions per al subministrament
subministrament de gas en el Pla per a la
completa extensió de la gasificació de Catalunya (PERC i PLEGAC 2012), de la
qual se’n donà compte al ple de 29 de març passat, la Generalitat ha comunicat
que suspèn temporalment la seva tramitació. L’import sol·licitat per
p l’ajuntament
era de 390.000 €. Cal recordar que l’import d’aquesta subvenció, un cop rebuda
per l’ajuntament, anava destinava a la pròpia empresa Gas Natural, titular de la
xarxa de gas.
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b) Respecte de les convocatòries d’ajuts de la Diputació de Tarragona,
Tarra
s’ha
concorregut a la del Pla d’Acció Municipal, anualitat de 2012, al programa
despesa corrent de subministraments i manteniments, per a ser destinada a:
enllumenat públic, serveis de neteja, transport i seguretat de les instal·lacions
públiques. En funció de les ratios de distribució dels ajuts ens correspon un
ajut de 68.274,31 €.
També s’ha concorregut a la convocatòria actuacions
actuacions de prevenció local
d’incendis forestals per al manteniment de les franges de prevenció de les
urbanitzacions, amb un cost previst de 46.391,83 € i un ajut màxim
m
de 12.000
€.
Finalment, s’informa que s’ha sol·licitat un ajut en el marc de la convocatòria
per al finançament de despeses derivades del funcionament,
funcionament conservació i
manteniment dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal.
municipal L’ajut màxim
que es pot percebre és de 6.000 €.
En quant a les subvencions concedides per la Diputació de Tarragona,
s’informa que ens han atorgat 8.124,48 € per a programes i activitats de
foment cultural per a l’any 2012.
2012
c) S’informa que el Consell Comarcal ens ha atorgat ajuts per un import global
de 7.100 €, corresponents al curs 2011-2012
2011 2012 i amb la següent distribució:
- Ensenyaments d’arts plàstiques a l’escola: 1.300 €.
- Ensenyaments musicals: 3.000 €.
- Ensenyaments d’adults
adults (anglès): 2.800 €.
d) Respecte als ajuts atorgats per l’ajuntament, s’informa que s’han concedit
300 € a la Junta de Compensació de la Bonaigua per subvenir el cost de les
tasques de neteja de la zona verda de la urbanització.
Finalment s’han lliurat
rat 100 € a l’associació Terres del Gaià
Gai en suport a la
tercera Marxa per les Terres del Gaià, que té per objectiu reivindicar la
conservació i protecció d’aquest territori i del riu Gaià i donar a conèixer i
difondre la ruta del riu Gaià al llarg de la seva
se conca.
S’informa que la Junta de Govern, en sessió de 12 de juny, va acordar una
línia d’ajuts per subvenir l’equivalent al 40% del cost de les actuacions que
contractin les entitats gestores de les urbanitzacions del municipi amb les
entitats culturalss i lúdiques de la vila per a la celebració de les festes d’estiu,
amb un límit màxim de 400 € per actuació.
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En quant als ajuts a particulars, informar que s’han atorgat un total de
11.166,64 € en el marc de la convocatòria
convocatòria per a l’adquisició de llibres de
d text
per als alumnes del CEIP l’Agulla, repartits entre les 150 sol·licituds
aprovades. Resten pendents d’atorgament 1.330 € a un total de 16 sol·licitants
als que se’ls ha requerit documentació complementària per valorar la
procedència o no de l’ajut.
També s’ha atorgat 986,29 € a l’AMPA per a l’adquisició de llibres de text
destinats al préstec entre els alumnes.
Finalment, s’informa que s’ha concedit una subvenció per import de 200 € als
Srs. Dídac González i Álvaro Moral per la participació al Raid solidari amb
Seat Panda pel Marroc, temporada 2013, prova en la que es reparteix material
educatiu entre les escoles d’aquest país.
e) Respecte a instruments de planejament i gestió urbanística, s’informa que
s’ha aprovat definitivament el projecte d’urbanització
d’urbanització de Mas de Panxé, sector
21 del planejament municipal.
També s’ha aprovat inicialment el Pla parcial del sector 36, Sant Magí,
condicionant la seva ulterior tramitació al compliment de determinats
requeriments tècnics derivats de l’informe tècnic
tècnic de l’arquitecte municipal.
En darrer lloc, s’informa que la Junta de Compensació de Mas de Moregons
ha finalitzat els treballs d’adequació de l’estació depuradora del sector i
consegüentment, d’acord amb els informes tècnics, s’ha procedit a la recepció
de les obres.
f) Respecte al col·lector d’aigües residuals recentment construït que dóna
servei a la urbanització la Cativera i que transcorre per la llera del riu fins a
connectar amb el col·lector existent a l’alçada de la Torre d’en Guiu, en reunió
i visita d’obra efectuada el dia 18 de maig passat, s’ha requerit als
responsables tant de la Junta de compensació com a l’empresa adjudicatària
dels treballs perquè procedeixin a efectuar els treballs necessaris per garantir
l’estanquitat de la canonada, així
així com reparar el paviment malmès com a
conseqüència d’aquesta obra a la zona de la Torre d’en Guiu, altrament no es
recepcionarà l’obra.
g) S’informa que a la vista de la baixa mèdica de llarga durada del guia del
castell, en Marc Dalmau, i als efectes de proveir el lloc de treball de forma
adequada, en data 22 de maig de 2012 es va publicar anunci al Butlletí Oficial
de la Província obrint el procediment per a la provisió del lloc de treball de
guia del Centre d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià, amb caràcter
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temporal, en règim laboral i a temps parcial. Alhora es va trametre l’anunci a la
universitat Rovira i Virgili, al Consell Comarcal,
Comarcal, al Consorci Turístic del Baix
Gaià i al Patronat Municipal de Turisme de Torredembarra. Un cop finalitzat el
termini per a la presentació de sol·licituds, hi va haver 43 persones
interessades.
Els dies cinc, set i dotze de juny es reuní el tribunal
tribunal qualificador per valorar els
mèrits al·legats pels concursants i realitzar, entre els que havien superat la
primera fase, les proves pràctiques i l’entrevista personal. El tribunal es
constituí amb la següent composició:
Sr. Josep M Gavaldà i Colomina, Alcalde, President
Sra. Montserrat Inglès i Novell, Regidora de personal, Vocal
Sra. Sílvia Juanes i Ribas, Regidora de Cultura, Vocal
Sr. Jaume Salvat i Salvat, Vocal per la URV
Sra. Marta Fontanals i Torroja, Vocal per la URV
Sra. Catalina Eva Alemany i Covas, Secretària que ho és de la corporació
Finalment, la persona seleccionada fou la Sra. Ana Garrido Elena, la qual fou
nomenada, provisionalment, a expenses de superar un període de prova de tres
mesos, mitjançant acord de la Junta de Govern del passat
passat 12 de juny.
Alhora, aprofitant el període transcorregut entre la baixa de l’anterior guia i la
incorporació de la nova treballadora, s’han reestructurat els horaris de visites
al castell i Centre d’interpretació dels castells del Baix Gaià.
h) S’informa
orma que l’ajuntament ha adquirit un nou DEA (desfibril·lador extern
automàtic)mòbil a l’empresa Grup Europa Telecomunicacions DEAMED, SL,
per import de 2.013,97 euros, per a la seva instal·lació al vehicle 4x4 adscrit
principalment al servei dels vigilants
vigilants municipals. Alhora se’ls hi han fet cursos
de formació per a la utilització de l’aparell i de primers auxilis.
Això ens permetrà disposar d’aquest servei en tots aquells actes que organitzi
l’ajuntament.
i) Per tal de garantir una major seguretat en la
la prestació del servei de
vigilància municipal, s’ha adquirit un equip de control de posicionament de
vehicles per a la seva instal·lació al 4x4 adscrit al servei de vigilància i que
millora l’equip de control existent. L’import és 253,70 euros per equip i
comprèn l’adquisició, la instal·lació i la seva posada en funcionament.
j) Respecte del procediment de reclamació de quantitat per accident de treball
interposat pel Sr. Bobby Jonatan Agbonghae contra l’ajuntament, del qual ja
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s’informà en la sessió del Ple de data 29 de març de 2012, i que es va
resoldre mitjançant acord entre les parts amb una indemnització de 20.000 €,
en front dels 30.000 € que inicialment sol·licitava el demandant, en data 26 de
juny la Tresoreria General de la Seguretat Social ens reclama 48.632,69 €
més en concepte de recàrrec sobre l’import del capital cost per l’accident de
treball (incapacitat).
Segons els serveis jurídics de la Diputació, que han estat els que han portat el
cas i han defensat els interessos de l’ajuntament, aquesta
aquesta quantitat es pot fer
efectiva de forma fraccionada i en el període màxim de quatre anys, opció a la
que s’acollirà l’ajuntament.
k) Davant la problemàtica suscitada en la línia de transport regular a
Tarragona que presta l’empresa Teresa y José Plana,
Plana, Empresa Plana, SL, en
la que alguns dels seus xofers no respectaven determinades parades que
tradicionalment es venien fent al llarg del recorregut, com ara la del baixador
del castell, i atès que algunes parades que inclús tenen marquesina instal·lada
pel servei de Transports de la Generalitat no estaven oficialitzades,
l’ajuntament ha instat la seva regularització. Des dels Serveis Territorials de
Transports s’han autoritzat totes les parades excepte la del baixador del
castell, malgrat haver senyalitzat
senyalitzat amb ratlla discontínua la illeta pintada al
terra per tal que l’autobús podés trepitjar-la
trepitjar la a l’incorporar-se
l’incorporar
de nou a la
carretera tal com se’ns havia demanat. S’estan mantenint converses amb el
Departament per tal de resoldre la qüestió.
l) S’informa que un cop finalitzat el període de pre-inscripcions
pre inscripcions a la llar
d’infants, s’han comptabilitzat un total de 27 sol·licituds, xifra que és gairebé
un 50% inferior a la de l’any passat. Molt probablement, la causa principal del
descens és la inseguretat
guretat en el cost que hauran de suportar els pares atès
que la Generalitat ha anunciat que es reduiran de manera notable les ajudes
en aquest sentit.
m) En quant als ensenyaments que imparteix l’ajuntament, cal destacar que hi
ha un total de 130 sol·licituds
sol·licituds presentades per cursar els ensenyaments
musicals, respecte les 93 matrícules del curs anterior i que per als
ensenyaments d’anglès hi ha 73 inscrits en comptes dels 68 matriculats
l’exercici anterior.
n) Tenint present que el moment actual és propici per a l’obtenció de
condicions més avantatjoses en determinats serveis i a instància de la
companyia MAPFRE, s’han revisat les actuals pòlisses d’assegurança de
responsabilitat civil i de multirisc que té contractades l’ajuntament amb les
companyies AXA i ALLIANZ, respectivament. Segons l’oferta que tenim
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damunt la taula hi ha un estalvi aproximat de 2.000 € respecte el cost total de
les primes, que és d’uns 7.000 € anuals. No obstant, no s’ha signat el
contracte a l’espera de la revisió de les quantitats ofertades per les
asseguradores amb les que tenim la pòlissa vigent.
o) S’informa que el proper dia 29 de juny finalitzen els contractes dels
treballadors contractats mitjançant el pla d’ocupació, Srs Jesús Martín Justícia
i Ivan Acilino Bastos Croccia Carvalho;
Carvalho; tanmateix l’ajuntament prorrogarà els
contractes assumint el cost total del salari, fins al proper 15 de setembre, per
tal de cobrir les necessitats de personal pròpies de l’època d’estiu i, també, de
les activitats que durant el període s’organitzen.
s’organitz
p) Finalment, l’alcalde informa sobre la reunió mantinguda a la seu del
Parlament de Catalunya, el passat dia 13, amb el Conseller de Territori i
Sostenibilitat, Sr. Lluís Recoder; la Consellera de Justícia, Sra. M. Pilar
Fernàndez Bozal; el Director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Sr. Leonard
Carcolé, així com el Secretari General del Departament de Justícia, Sr.
Jaume Erruz; el Delegat Territorial del Govern a Tarragona, Sr. Joaquim Nin, i
el Director dels serveis territorials del Dpt. de Territori
Territori i Sostenibilitat, Sr. Cèsar
Puig, per parlar del projecte de sanejament del nostre municipi, vinculat a la
construcció del Centre penitenciari de Mas d’Enric.
Com ja hem explicat reiteradament en anteriors ocasions i tothom recordarà,
la llicència d’obres
bres conté una clàusula que condiciona l’obertura del centre a
l’execució i posada en funcionament del sistema de sanejament que ha de
donar servei tant a la pròpia instal·lació com a una bona part de les
urbanitzacions del municipi.
En el moment present,, aquest projecte de sanejament, com tothom coneix, es
troba pendent de licitació com a conseqüència de la delicada situació
econòmica en que es troba la Generalitat.
En el transcurs d’aquesta reunió i davant la possibilitat de que el Departament
de Justícia
ícia vulgui executar una estació depuradora (EDAR) per al sanejament
exclusiu del centre penitenciari, amb l’aval dels informes jurídics externs dels
que disposa l’ajuntament, vaig manifestar-los
manifestar los la nostra total oposició, i que
altrament recorrerem a la via
via judicial en defensa dels nostres interessos.
En aquest sentit i amb la voluntat de facilitar la licitació i consegüent execució
d’aquesta important obra d’infraestructura pel nostre municipi, en el transcurs
de la reunió, tal com ja havia fet anteriorment
anteriorment amb l’ACA, vaig proposar-los
proposar
diverses modificacions de l’actual projecte: desplaçant l’Edar aigües amunt del
torrent de la Mora i eliminant, si més no en una primera fase, el ramal
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contemplat des del diu Gaià fins a l’Edar, que suposarien una reducció d’uns
d
4.500 metres lineals de col·lector. Tot això, juntament amb un
redimensionament a la baixa de la capacitat de tractament de l’Edar,
representaria una disminució molt important del cost del projecte actual, i, com
ja hem dit, facilitaria la seva licitació.
licita
Al mateix temps, vaig insistir, explica l’alcalde, en executar l’obra mitjançant
pagament diferit, doncs no és el mateix per les arques de la Generalitat haver
de pagar l’obra de cop que fer-ho
fer ho a 30 anys, tal com s’ha fet amb la pròpia
presó.
El conseller
nseller de Territori va dir que estan estudiant traspassar a aquesta obra
uns fons europeus que havien de finançar una altra obra, de la qual cosa
serem degudament informats.
De tot el qual els reunits es donen per assabentats.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS
DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2012/182 AL 2012/391.
El Sr. alcalde dóna compte dels decrets emesos del núm. 2012/182, de data
26 de març de 2012, al 2012/391, de 22 de juny de 2012.
Els reunits es donen per assabentats.
4. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER A L’ANY 2012, DE LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I
DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.
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 29 de març de 2012, per unanimitat,
va aprovar inicialment el pressupost municipal per a l’any 2012, les seves
Bases d’execució i la plantilla orgànica de personal.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província número 84, de data 11 d’abril, i al tauler
d’anuncis de l’ajuntament, sense que s’hagin presentat al·legacions, d’acord
amb el que preveu l’article
’article 20 del RD 500/1990, de 20 d’abril que desenvolupa
el Títol VI del Text refós la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el
pressupost es considera definitivament aprovat.
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En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació
’aprovació definitiva del pressupost municipal per a l’exercici de 2012, de les
seves bases d’actuació i de la plantilla orgànica de personal.
5. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL DE LA PRIMERA
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012 PER
LA INCORPORACIÓ DEL ROMANENT DE TRESORERIA.
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 30 d’abril de 2012, per unanimitat,
una
va
aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 2012/01, de
modificació de crèdit per incorporació de romanent i de crèdit extraordinari a
finançar amb càrrec al romanent de tresoreria.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província número 103, de data 4 de maig, i al tauler
d’anuncis de l’ajuntament, sense que s’hagin presentat al·legacions, d’acord
amb el que preveu l’article 20 del RD 500/1990, de 20 d’abril que desenvolupa
el Títol VI del Text refós la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient
es considera definitivament aprovat.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació
modificació de crèdit número 2012/01,
de modificació de crèdit per incorporació de romanent i de crèdit extraordinari
a finançar amb càrrec al romanent de tresoreria.
6. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA PER LA INTRODUCCIÓ DE
BONIFICACIONS RELATIVES ALS VEHICLES RESPECTUOSOS AMB EL
MEDI AMBIENT.
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 29 de març de 2012, per unanimitat,
va aprovar inicialment la modificació de 4.2 de l’ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica amb la inclusió d’una bonificació
bonificaci
del 50% de la quota de l’impost per als vehicles elèctrics i els que utilitzin
biogàs, gas natural comprimit, metà, metanol hidrogen o derivats d’olis
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vegetals i d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost per als vehicles
híbrids o bimodals.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 85, de data 12
d’abril de 2012 i al tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin
presentat al·legacions, d’acord
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’acord inicial ha esdevingut definitiu.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat
assaben
de
l’aprovació definitiva de la modificació de 4.2 de l’ordenança fiscal reguladora de
l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica amb la incorporació de les
bonificacions suara esmentades.
esmentades
7. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
DEL
EL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE DEIXALLERIES QUE
GESTIONA EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS, RELATIU A
LA FORMA DE FINANÇAMENT DEL SERVEI.
SERVEI
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per
pe unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 29 de març de 2012, per unanimitat,
va aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador de la gestió i ús
de les deixalleries supramunicipals que gestiona el Consell Comarcal, amb la
l
introducció de l’article 22, regulador de les bestretes de finançament del servei
per part dels ajuntaments.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 85, de data 12
d’abril de 2012 i al tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin
presentat al·legacions, 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,
ocals, l’acord inicial ha esdevingut definitiu.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva de la modificació del Reglament regulador de la gestió i ús
de les deixalleries supramunicipals que gestiona el
el Consell Comarcal.
8. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA PER TAL
D’INCLOURE LA PROHIBICIÓ DE CREMAR FUSTA AGLOMERADA.
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia,
’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 29 de març de 2012, per unanimitat,
va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança de convivència ciutadana
per tal d’incloure la prohibició de cremar fusta aglomerada.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 86, de data 13
d’abril de 2012 i al tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin
presentat al·legacions, 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’acord inicial ha esdevingut definitiu.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament
l’ajuntame acorda donar-se
se per assabentat de
l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança de convivència ciutadana
per tal d’incloure la prohibició de cremar fusta aglomerada.
9. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
DEL REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.
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 29 de març de 2012, per unanimitat,
va aprovar inicialment la modificació del Reglament de la biblioteca pública
municipal.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 86, de data 13
d’abril de 2012 i al tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin
presentat al·legacions, 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’acord inicial ha esdevingut
esdevingut definitiu.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva de la modificació del Reglament de la biblioteca pública
municipal.
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10. APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚMERO 3 DEL POUM, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LES
CONDICIONS D’ÚS DE LA SUB-CLAU
SUB CLAU 24, RELATIVA AL SÒL NO
URBANITZABLE D’INTERÈS ECOLÒGIC I PAISATGÍSTIC.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per
pe unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament en sessió de 29 de març de 2012, per unanimitat dels
onze regidors que integren el consistori, i per tant amb el quòrum de la majoria
absoluta, va aprovar inicialment la modificació puntual núm. 03 del Pla
d’Ordenació
denació Urbanística Municipal (POUM) del Catllar, relativa a la
modificació de les condicions d’ús de la sub-clau
sub clau 24, que regula el sòl no
urbanitzable d’interès ecològic i paisatgístic.
paisatgístic
Aquesta modificació ha estat sotmesa al tràmit d’informació pública pel termini
d’un mes mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província número 84, de data 11 d’abril de 2012 i al diari El Punt-Avui,
Punt
sense
que s’hagin presentat al·legacions. Alhora es comunicà aquest acord a les
corporacions
ons locals limítrofes.
De conformitat amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, es sol·licitaren els
corresponents informes als organismes amb competències sobre la matèria
en data 4 de maig de 2012, sense que a data d’avui hagin estat lliurats a
l’ajuntament.
L’article 96 del citat Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, estableix que la
tramitació de les modificacions puntuals dels Plans d’Ordenació Urbanística
Municipal segueixen la mateixa tramitació que l’emprada en l’aprovació
d’aquests. En conseqüència correspon a l’ajuntament l’aprovació inicial i la
provisional i a la CTUT l’aprovació definitiva.
Vist l’article 52.2 del Decret Legislatiu 1/2005 pel que 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 provisionalment la modificació
modificació puntual 03 del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del Catllar, relativa a la
modificació de les condicions d’ús de la sub-clau
sub
24, sòl no
urbanitzable d’interès ecològic i paisatgístic, conforme al text aprovat
inicialment.
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Segon.

Fer públic l’acord provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb
l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Tercer.

Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona per a la seva aprovació definitiva, si
s’escau.

Quart.

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

Cinquè. Contra aquest acord, per tractar-se
tractar se d’un acte administratiu de tràmit
no qualificat, no procedeix
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
11. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER UTILITZACIÓ DEL
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR MUNICIPAL, PER ACTUALITZACIÓ
DE PREUS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Francesc Virgili per exposar que en l’anterior sessió del
Ple, debatent respecte de les bonificacions que l’ajuntament assumeix en les
quotes dels ensenyaments musicals i d’anglès, es va dir que
qu en moments de
crisi és quan s’ha d’ajudar. Si s’ha de fer per a uns també s’ha de fer per als
altres.
El Sr. alcalde respon que sempre cal intentar ajudar, però amb el límit que
estableix la disponibilitat d’ingressos.
Entenem que cal subvencionar la promoció
promoció cultural, és un àmbit que cal
potenciar. No tot és el mateix. Per exemple, la recollida domiciliària de
residus, malgrat pagar 150 € per habitatge, és deficitària,
ària, però es busca un
punt d’equilibri.
Intervé la Sra. Sílvia Juanes per apuntar que els
els ensenyaments d’anglès no
són deficitaris.
També intervé el Sr. Joan Morlà per preguntar sobre la possibilitat de buscar
una altra empresa que presti el servei amb costos més ajustats.
El Sr. alcalde contesta que l’empresa concessionària del servei va oferir, al
seu moment, el preu més econòmic perquè els costos estructurals són d’una
petita empresa i per tant, la seva repercussió al preu final és molt inferior.
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Finalment, el Ple de l’ajuntament,
ajuntament, per unanimitat, acorda:
L’ajuntament té aprovada, entre d’altres, l’ordenança fiscal reguladora del preu
públic per utilització del servei de transport escolar municipal, les tarifes de la
qual foren actualitzades l’exercici de 2011. Tanmateix,
Tanmateix, les tarifes vigents fins
ara tan sols cobreixen un 25% del cost efectiu del servei, corrent a càrrec de
l’ajuntament el restant 75%,
En l’actual context econòmic, que ha comportat una important disminució dels
ingressos disponibles de l’ajuntament provinents
provinents d’altres conceptes tributaris i
d’altres administracions, fa necessari revisar de nou les tarifes aplicables al
servei per tal de reduir el dèficit que el servei genera, als efectes de resultar
més equitativa la contribució de la generalitat dels veïns
veïns respecte d’aquest
servei.
Per tot això, examinades les tarifes vigents, regulades a l’article 6 de l’ordenança
fiscal, i les que es proposen, tal i com seguidament es detallen:
Transport escolar municipal:
municipal
Reserva de plaça
Mensualitat

Tarifa
20 €
15 €

Modificació
30 €
30 €

Examinat l’estudi econòmic i financer redactat a l’efecte per la secretàriasecretària
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
ació 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
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.
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En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’ordenança
fiscal reguladora del preu públic per utilització del servei de transport
escolar municipal, que passarà a tenir el següent redactat:
Article 6:
“Reserva de plaça: 30 euros
Mensualitat:
30 euros”

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.
’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 al·legació ni reclamació, l’ordenança quedarà
aprovada definitivament sense la necessitat de cap acord posterior, i
es procedirà a la publicació del seu text íntegre.

12. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE LLAR D’INFANTS, PER ACTUALITZACIÓ DE PREUS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Joan Morlà i exposa que no es poden anar assumint
dèficits.
El Sr. alcalde respon que tot té un límit. En principi, els pares que porten als
nens a la llarr d’infants és perquè treballen tots dos i per tant poden assumir el
cost.
El Sr. Morlà comenta que els qui més guanyen haurien de pagar més. A partir
d’una certa renda haurien d’assumir el cost complet del servei.
Intervé el Sr. Fernando Martínez per expressar
expressar que li sembla injusta aquesta
valoració. Aquesta postura seria discriminatòria.
El Sr. alcalde matisa que a qui guanya més també se li cobra més mitjançant
l’impost sobre la renda i el patrimoni, si és el cas. Ja contribueix, però en
altres conceptes.
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Pren la paraula el Sr. Antonio López per comentar que un dels motius de la
creació de les llars d’infants era facilitar l’accés de la dona al món laboral.
Finalment, 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 l’exercici de 2011.
Aquestes tarifes s’establiren
establiren tenint en compte que la Generalitat finançava la
quantitat de 1.600 € per alumne inscrit i any, essent a càrrec
càrrec del particulars i
de l’ajuntament la resta de l’import fins a sufragar el cost real del servei.
L’actual context de crisi econòmica general que estem travessant ha
comportat la consegüent disminució dels ingressos que percep l’ajuntament,
tant per la disminució en la recaptació de determinats tributs municipals, de
manera especial els derivats de l’Impost sobre construccions, instal·lacions
instal·l
i
obres, com per les retallades en les aportacions provinents d’altres
administracions de caire supramunicipal. Per altra banda, se’ns acaba de
comunicar que per al curs 2012-2013
2012 2013 el mòdul de finançament de la plaça
d’escola bressol municipal aportat
aportat per la Generalitat serà de 875 euros, molt
lluny de les previsions inicials que parlaven d’establir-lo
d’establir lo en 1.200 €.
A la llum d’aquesta minoració, necessariament cal que les famílies es facin
càrrec d’una major aportació, considerant-se
se convenient, doncs,
doncs que les tarifes
establertes a l’article 6 de l’ordenança per als conceptes que seguidament
s’indiquen s’incrementin segons el detall següent:
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
75 €

Proposada
100 €

160 €

200 €

185 €

225 €

Al mateix temps es considera convenient modificar el règim de bonificacions
aplicables bàsicament en funció de la renda familiar.
Per tot això, examinat l’estudi econòmic i financer redactat a l’efecte per la
secretària-interventora
interventora de l’ajuntament, que consta a l’expedient i es dona per
reproduït.
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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,
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
al 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
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 dels articles 5,
beneficis fiscals, i 6, quota tributària, de l’ordenança
l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per la prestació del servei de llar d’infants municipal que
passaran a tenir el següent redactat:
“Article 5: Beneficis fiscals
No s'aplicaran més exempcions, bonificacions o reduccions per a la
determinació del deute tributari que les establertes a l’article
següent.”
“Article 6: Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
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
Tarifa 2. Quotes serveis de menjador
Horari: de 12.30 a 15 h
Tarifa mensual
Tarifa diària (esporàdica)

100 €

200 €
225 €

125 €
9€

Ajuntament del Catllar

35 €
4€
45 €

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

50 €
100 €
150 €
5€

2. S’aplicaran les següents bonificacions en funció dels ingressos
segons la renda familiar anual (ingressos bruts de la unitat familiar):

Renda

Fins
a
16.000 €
De 16.001 a
19.000 €
De 19.001 a
22.000 €
De 22.001 a
25.000 €
Més
de
25.000 €

Bonificacions
sobre les quotes
mensuals
d’escol·larització

Tarifa mensual
Tarifa mensual
d’escol·larització d’escol·larització
empadronats
no empadronats

20%

160 €

180 €

15%

170 €

191 €

10%

180 €

202 €

5%

190 €

214 €

0%

200 €

225 €

3. En el cas que els usuaris de la llar d’infants siguin 2 germans/nes,
el segon, individualment gaudirà d’una bonificació de la quota del 5
que, en el seu cas, s’afegirà a la bonificació esmentada en el punt
anterior.
4. Als efectes d’obtenir les reduccions esmentades en els punts
anteriors, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud
acompanyada de la documentació oportuna, justificant la renda
obtinguda per tots els membres de la unitat familiar, davant
l’ajuntament, en cas de no presentar-se
presentar se cap documentació
justificativa de la renda s’entendrà que renúncien
renúncien a la subvenció
que, per aquest concepte es pogués aplicar.
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L’ajuntament podrà reclamar la documentació que estimi pertinent
per tal de completar la ja presentada per justificar l’obtenció de
renda.
Formen la unitat familiar tots els empadronats en la vivenda en que
es trobi empadronat el menor, així com, en cas de no estar
empadronats amb el menor, els seus pares.
5. Per la devolució bancària d’un rebut de quota mensual es cobrarà
0,77 €”
Segon.

Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada Ordenança
Or
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 al·legació 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
VACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’OBERTURA
D’ESTABLIMENTS I CONTROL D’ACTIVITATS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Virgili i exposa que creu convenient simplificar els
procediments per
er a l’atorgament de permisos per activitats.
El Sr. alcalde respon que no és competència de l’ajuntament, si no que és el
legislador qui alhora de redactar les normes hi afegeix aquest to garantista.
El Sr. Virgili manté que el que ha de primar és la simplificació
si
dels
procediments, s’han de facilitar les coses als qui generen riquesa sense
menystenir la seguretat, que és molt important.
Intervé la Sra. Secretària per aclarir que si la llei demana que s’ha de
presentar una declaració responsable, l’ordenança
l’ordenança en determina el contingut.
Concreta la documentació a presentar per a la sol·licitud de llicència.
El Sr. Virgili diu que al municipi falten llocs on poder instal·lar petits tallers,
fusteries i demès negocis similars.
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El Sr. alcalde explica que s’ha
s’ha simplificat el procediment, doncs abans era
l’ajuntament qui actuava i ara és el tècnic del sol·licitant qui avala l’adequació i
viabilitat de l’activitat.
Finalment, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de data 8 de juliol de 2010 i per
adaptació de la normativa municipal a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, es va derogar el Reglament
regulador de les llicències municipals d’obertura d'establiments
d'establiments per activitats
i/o instal·lacions incloses a l'annex III de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l'administració ambiental i es modificà l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per llicències d’obertura d’establiments
Dess de llavores ençà, diverses normes en aquest sentit han estat aprovades
configurant un marc legal nou en que, a banda de la citada Llei 20/2009, de 4
de desembre, s’hi han de tenir en compte les previsions de la Llei 17/2009, de
23 de novembre, sobre el lliure
lliure accés a les activitats de serveis i el seu
exercici, i la corresponent normativa de desplegament, que consagra el règim
de comunicació en el nostre ordenament jurídic, al que cal sumar, finalment,
l’entrada en vigor de diverses normatives sectorials, entre les quals destaquen
la Llei 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i la Llei 11/2009, del 6 de
juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
l
activitats
recreatives, han desvirtuat la capacitat d’intervenció municipal malgrat que els
ajuntament són, en darrer terme, els garants de la seguretat i de les relacions
de veïnatge i convivència de les activitats i els veïns.
Per tal de poder intervenir en el procediment per a la concessió de llicències i
autoritzacions en matèria d’activitats amb efectes sobre el medi, cal dotar-se
dotar
d’una ordenança reguladora dels procediments per a l’obertura d’establiments
i el control de les activitats, donant compliment
compliment al principi de legalitat que
informa el nostre ordenament.
Així doncs, examinat el projecte d’ordenança municipal d’obertura
d’establiments i control d’activitats, 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,
nitiva, que opera automàticament en el cas de que no s’hagin
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presentat al·legacions 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 dóna per reproduït.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar el text de l’ordenança municipal d’obertura d’establiments i
control d’activitats en els termes que consten a la part expositiva
d’aquest acord.

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
d’informació pública començarà a comptar
des de la seva publicació.

Tercer.

Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es
presenta cap al·legació 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 DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ
MUNICIPAL PER COMPARÈIXER EN L’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL
TERME MUNICIPAL DE TARRAGONA.
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 de Tarragona està tramitant l’expedient per a la delimitació de
les línies d’atermerament, atès que el seu establiment data de principis del
segle XX, als
ls efectes d’oficialitzar els límits del terme municipal.
En aquest procediment, com no podria ser d’altra manera, s’hi ha de garantir
la participació dels municipis colindants, com és el nostre, mitjançant la
creació d’una comissió de delimitació municipal, als efectes d’assolir els
acords de delimitació territorial pertinents.
L’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades
es i de les mancomunitats de Catalunya estableix que la
comissió de delimitació municipal estarà formada per l’alcalde, dos regidors, el
secretari o secretària de l’ajuntament i un tècnic.

Ajuntament del Catllar

L’ajuntament considera oportú incorporar com a membre d’aquesta comissió,
co
en qualitat d’assessor, al veí de la població Sr. Josep Zaragoza i Solé, atesos
els seus coneixements del territori, per a la millor defensa dels interessos de
la vila.
Examinat el contingut dels articles 27 i següents de l’esmentat Decret
244/2007,
7, de 6 de novembre.
Atès el que disposen els articles 12.3, 25.2, 27.3 c i 28 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:
acorda
Primer. Constituir la Comissió de Delimitació Municipal que haurà de
representar l’ajuntament en l’expedient de delimitació del terme
municipal instruït a iniciativa de l’ajuntament de Tarragona.
Segon. Nomenar les següents persones com a membres de la
l Comissió de
Delimitació Municipal:
Alcalde: Josep M Gavaldà i Colomina.
Regidor: Antonio López i López.
Regidor: Joan Morlà i Mensa.
Secretària: Catalina Eva Alemany i Covas.
Tècnic: Josep Llop i Tous, arquitecte municipal.
Assessor: Josep Zaragoza
Zarag
i Solé.
Tercer. Facultar l’alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la
signatura de tots els documents que es derivin del present acord
Quart.

Donar trasllat d’aquest acord als interessats en legal forma, entenent
que si en el termini de cinc dies hàbils des de la recepció de la
notificació no manifesten el contrari, accepten el nomenament
efectuat i assumeixen els drets i deures del càrrec.

Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’ajuntament de
Tarragona i al Departament de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat i als propietaris de les finques afectades.
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15. CREACIÓ D’UN FONS DE TERRES PER TAL DE POSAR EN
CONTACTE ALS PROPIETARIS DE TERRENYS ERMS I ELS
INTERESSATS EN EL SEU CONREU, A INICIATIVA DEL GRUP D’UNICAT.
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 grup municipal d’UNICAT proposà la creació d’un fons de terres amb
l’objectiu que l’ajuntament assumís la intermediació
intermediació entre els propietaris de
finques de conreu interessats en la iniciativa i els veïns que vulguin cultivarcultivar
les, amb l’objectiu de donar alternatives a aquelles persones més
necessitades en l’actual moment de crisi econòmica, la millora del medi
ambient
bient i alhora contribuir en la prevenció dels incendis forestals.
Avaluada positivament la iniciativa proposada, s’encomanà a la secretària
interventora l’elaboració d’un projecte de Bases del Fons de Terres del Catllar.
Les principals característiques d’aquest fons rauen en publicitar i posar en
relació aquells propietaris de terrenys rústics radicats al terme municipal, erms
o cultivats, amb veïns que vulguin explotar-los,
explotar los, sense cap altre pretensió ni
responsabilitat per part de l’ajuntament. Es tractaria,
tractaria, doncs, de fer una base
de dades de propietaris interessats i de veïns amb interès en l’explotació
agrària, ja sigui lucrativa o de subsistència, i posar-los
posar los en contacte, finalitzant
en aquest instant la intervenció de l’ajuntament i restant aquest al marge dels
pactes i acords assolits entre ambdues parts, tot respectant els drets dels
inscrits al tractament i cessió de dades de caràcter personal.
Examinat doncs el contingut de les Bases del Fons de Terres del Catllar que
consta a l’expedient i és dóna
dó per reproduït.
Atès que tant en el procediment d’aprovació com en el de modificació de les
ordenances i reglaments locals, quan 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 al·legacions ni reclamacions durant el període
de publicitat, amb la publicació posterior del text íntegre, de conformitat amb
l’article 63 del Decret
cret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer. Crear el Fons de Terres del Catllar.
Segon. Aprovar les bases reguladores del Fons que consten a l’expedient i
que és donen per reproduïdes.
Tercer. Sotmetre al tràmit d’informació pública les esmentades Bases 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.
Quart.

Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es
presenta cap al·legació ni reclamació, les Bases quedaran
aprovades definitivament
definitivament sense la necessitat de cap acord posterior,
i es procedirà a la publicació del seu text íntegre.

Ciqnuè. En cas que s’assoleixi l’aprovació definitiva de les Bases de forma
automàtica i a partir d’aquell moment, publicitar la posada en
funcionament
nt del servei mitjançant anuncis al tauler d’edictes de
l’ajuntament, al repartiment de publicitat pel terme municipal i
mitjançant la pàgina web.
Prèvia apreciació de la seva urgència i consegüent inclusió a l’ordre del dia a
proposta de l’alcaldia, aprovada
aprovada per unanimitat dels reunits, d’acord amb el
que preveu l’article 103.3 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, el ple
de l’ajuntament acorda:
16. APROVACIÓ INICIAL
INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (PISCINES DE LA TORRE
D’EN GUIU), PER ACTUALITZACIÓ DE PREUS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia,
alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
L’ajuntament té aprovada, entre d’altres, l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per a l’ús de les instal·lacions esportives municipals, les tarifes de la qual
foren actualitzades l’exercici de 2011.
2
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Malgrat aquesta actualització, hi ha una situació deficitària més que evident
pel que fa al servei de piscina municipal que es presta a les instal·lacions de la
Torre d’en Guiu. Com a conseqüència caldrà revisar de nou les tarifes
aplicables per tal de reduir una mica més aquest desequilibri en el
finançament, als efectes de fer més equitativa la contribució de la generalitat
dels veïns respecte d’aquest servei, que no és dels de prestació obligatòria,
però si molt reclamat per la població.
Per tant,, es planteja modificar en exclusiva la quota tributària establerta a
l’article 6 de l’ordenança fiscal relativa a les piscines municipals de la Torre
d’en Guiu, de les quals es suprimirà la distinció entre usuaris empadronats i
no empadronats, resultant les
l següents tarifes:
PISCINA TORRE D’EN GUIU
Entrada individual
Abonaments Mensual
Temporada adults
Temporada fins als 12 anys
A partir del tercer abonament de la mateixa unitat
familiar

2,50 €
20 €
40 €
25 €
20 €

Examinat l’estudi econòmic i financer redactat a l’efecte per la secretàriasecretària
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 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 provisionalment
provisionalment la modificació de l’article 6 de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per a l’ús de les instal·lacions esportives
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municipals, que passarà a tenir el següent redactat per a l’apartat de
la quota tributària corresponent a les piscines de la Torre
T
d’en Guiu:
Article 6:
PISCINA TORRE D’EN GUIU
Entrada individual
Abonaments Mensual
Temporada adults
Temporada fins als 12 anys
A partir del tercer abonament de la
mateixa unitat familiar

2,50 €
20 €
40 €
25 €
20 €

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
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 al·legació ni reclamació, l’ordenança quedarà
aprovada definitivament sense la necessitat de cap acord posterior,
p
i
es procedirà a la publicació del seu text íntegre.

Prèvia apreciació de la seva urgència i consegüent inclusió a l’ordre del dia a
proposta de l’alcaldia, aprovada per unanimitat dels reunits, d’acord amb el
que preveu l’article 103.3 del Decret
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, el ple
de l’ajuntament acorda:
17. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ASSISTÈNCIA A CURSOS
ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT, PER ACTUALITZACIÓ DE PREUS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Virgili i diu que li han arribat queixes que la ratio
d’alumnes per professor és massa alta repercutint negativament en la qualitat
de les classes.
La Sra. Juanes respon que aquesta queixa no ha arribat pas a l’ajuntament.
Alhora, explica que ella ha estat alumna de les classes d’anglès per adults i
valora molt positivament la qualitat del servei.
serv
Finalment, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
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L’ajuntament té aprovada, entre d’altres, l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per assistència a cursos organitzats pel propi ajuntament, les tarifes de la
qual foren actualitzades l’exercici de 2011 i han estat aplicades durant el curs
de 2011-2012.
Malgrat aquesta actualització, i pel que fa als ensenyaments de música, hi ha
una situació deficitària que fa necessari revisar de nou les tarifes aplicables
per tal de reduir una mica més aquest desequilibri en el finançament, als
efectes de fer més equitativa
equitativa la contribució de la generalitat dels veïns
respecte d’aquest servei, que no és dels de prestació obligatòria, però si molt
valorat per la població.
Per tant, es planteja modificar l’annex de tarifes de l’ordenança fiscal
aplicables als ensenyaments
ensenyaments musicals, segons el detall següent:
Ensenyament de Música:
Música
Matrícula
½ h llenguatge
¾ h llenguatge
1h llenguatge
1,5 h llenguatge
½ h cant o instrument
¾ h instrument
1 h cant o instrument
½ h conjunt instrumental
¾ h conjunt instrumental
1 h conjunt instrumental
Coral ¾ h- 1 h

Tarifa
50 €
10 €
14 €
18 €
25 €
16 €
24 €
32 €
10 €
14 €
18 €
5€

Modificació
75 €
15 €
21 €
27 €
37,50 €
24 €
36 €
48 €
15 €
21€
27 €
7,50 €

Alhora, també es pretén la modificació de l’article 4rt, relatiu a les
bonificacions, establint la incompatibilitat de la bonificació per família
nombrosa amb qualsevulla altra que sigui d’aplicació a les tarifes i una
bonificació exclusiva per als alumnes empadronats a la vila d’un 5% per al
segon membre de
e la unitat familiar inscrit o d’un 10% a partir del tercer
membre, a excepció de la matrícula.
Examinat l’estudi econòmic i financer redactat a l’efecte per la secretàriasecretària
interventora de l’ajuntament, que consta a l’expedient i es dona per reproduït.
aminat, així mateix, l’informe de la secretària de l’ajuntament en quant al
Examinat,
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 provisionalment la modificació de l’annex de tarifes i de
l’article 4rt de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per assistència
a cursos organitzats per l’ajuntament,
l’ajuntament, que passaran a tenir el
següent redactat:
Article 4t:
“Les famílies nombroses que així ho acreditin i prèvia petició per
escrit, podran obtenir un descompte del 20% en les tarifes de
cadascun dels cursos en què estiguin matriculats els fills de les
mateixes, sempre que els ingressos de la unitat familiar no superin
el doble del salari mínim interprofessional. Aquesta bonificació es
incompatible amb qualsevol altre.
Pels residents:
· El segon membre de la mateixa unitat familiar que assisteixi als
al
cursos de música se li aplicarà un descompte del 5% en les tarifes,
excepció feta de la matrícula.
· El tercer i següents membres de la mateixa unitat familiar que
assisteixin als cursos de música sel’s aplicarà un descompte del
10% en les tarifes, excepció feta de la matrícula.”
Annex de Tarifes:
Ensenyament de música
Matrícula
½ h llenguatge
¾ h llenguatge
1h llenguatge
1,5 h llenguatge
½ h cant o instrument

Tarifa
75 €
15 €
21 €
27 €
37,50 €
24 €
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¾ h instrument
1 h cant o instrument
½ h conjunt instrumental
¾ h conjunt instrumental
1 h conjunt instrumental
Coral ¾ h – 1 h

36 €
48 €
15 €
21€
27 €
7,50 €

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 al·legació ni reclamació, l’ordenança quedarà
aprovada definitivament sense la necessitat de cap acord posterior, i
es procedirà a la publicació del seu text íntegre.

18. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular algun prec o
alguna pregunta.
En primer lloc intervé
ntervé el Sr. Martínez del Campo per agrair a l’equip de govern
per celebrar les sessions del ple a les sis de la tarda. Agraïment
Ag
al que
s’afegeixen els membres del grup municipal d’UNICAT.
En el capítol de precs intervé
intervé la Sra. Teresa M Canela per felicitar
l’ajuntament per la compra del equip DEA, però recorda que cal fer un
seguiment de control diari de l’aparell, alhora que s’han de fer cursos
formatius.
El Sr. López respon que l’equip s’autorevisa diàriament i avisa en cas de
funcionament erroni o anòmal.
A continuació intervé el Sr. Marcelo Tarantino per preguntar si hi ha alguna
ordenança municipal que reguli l’accés
l’accés de camions amb remolc a les
urbanitzacions o si en restringeix la llargada.
El Sr. López comenta que s’ha de senyalitzar la prohibició a l’entrada de la
urbanització.
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El Sr. Tarantino explica que a Pins Blancs hi va haver un incident amb un
camió de grans
ans dimensions.
El Sr. alcalde diu que una restricció d’aquest tipus pot ser un inconvenient pels
propis veïns que necessitin aportació de materials de construcció per a
l’execució d’obres.
El Sr. Martínez del Campo diu que es podria articular un sistema
sistem de permisos
amb previsió d’excepcions per a casos concrets com els esmentats, però que
el particular sempre ho demani amb anterioritat a l’ajuntament.
Novament intervé el Sr. Tarantino i pregunta quin és el procediment que ha de
seguir una urbanització per sol·licitar l’escenari per a festes.
El Sr. López contesta que en breu s’enviarà una carta a les urbanitzacions
informant de les subvencions que s’han creat per al foment de les actuacions
de les entitats de la vila a les urbanitzacions i en les que es
es recordarà que es
pot demanar l’escenari esmentat. Senzillament cal presentar una sol·licitud a
l’ajuntament i aquestes seran ateses per estricte ordre d’entrada. Un cop
concedida la cessió de l’escenari, el personal de l’ajuntament s’encarrega del
muntatge
ge i posterior enretirada.
De nou el Sr. Tarantino pregunta que ha de fer un grup de teatre amateur del
municipi, diferent del grup de l’Enramada, si pretén utilitzar les instal·lacions
de l’auditori del centre cultural.
El Sr. López respon que cal estar reconegut a l’ajuntament com a entitat.
Intervé la Sra. Juanes per matisar que llavors cal veure quina és la ocupació
de l’espai.
A continuació intervé el Sr. Martínez del Campo i pregunta si el programa de
la festa major ja està confeccionat i disponible.
El Sr. Guillén respon que encara no ha estat aprovat definitivament per la
Junta de govern, però que només resten per concretar petits matisos. També
explica que es va fer una reunió amb les entitats de la vila per concretar
diferents propostess i actes.
Seguidament pregunta el Sr. Virgili que va passar amb l’incendi a la fàbrica.
El Sr. alcalde respon que la foguera de Sant Joan probablement es va
instal·lar massa prop de la zona oposada a la Torre d’en Guiu i que per
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apagar-ne
ne les restes es va tirar aigua, però només de forma superficial, amb
la qual cosa el foc va córrer per sota i l’endemà va revifar.
Intervé el Sr. Morlà i respecte a l’acord d’instal·lar una marquesina a la parada
d’autobús del municipi, adoptat a la sessió del ple del mes
me de setembre de
l’any passat, pregunta com estan les gestions.
El Sr. alcalde explica que d’entrada, i atès l’espai disponible i el disseny de les
mateixes, es va descartar instal·lar el model de Transports de la Generalitat.
S’han cercat models més adients
adients a l’entorn urbà i es van demanar
pressupostos però les que vam trobar al mercat no es veien massa
adequades des d’un punt de vista estètic. Es demanaran nous pressupostos.
A continuació intervé el Sr. Virgili i pregunta si no s’arranjaran els camins
municipals,
unicipals, en especial el de l’AVE.
El Sr. Alcalde explica que en aquest camí en concret es va convenir que
ompliríem un esvoranc que hi havia amb runa procedent del desmunt de la
paret del castell i que ho compactaríem amb terra i així deixar la zona
transitable.
El Sr. Virgili diu que al passat plenari ja va sortir el tema de l’arranjament de
camins i que desconeix si hi ha pagesos que tinguin interès en arreglar-los,
arreglar
però caldria articular algun sistema.
El Sr. alcalde diu que el problema és fonamentalment
fonamentalment econòmic, i que caldria
que el cost de les millores fos assumit principalment pels propietaris de les
finques beneficiades, amb la col·laboració de l’ajuntament.
I, essent les set i cinquanta-dos
cinquanta dos minuts del vespre, i no havent-hi
havent
més
assumptes a tractar,
ractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la
secretària, estenc la present acta.
Vist i Plau
L’Alcalde
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