Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 4 DE JULIOL DE 2013

A la Casa de la Vila del Catllar, sent
ent les sis de la tarda del dia quatre de juliol
de l’any dos mil tretze, sota la Presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i
Colomina, alcalde-president,
resident, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs.
regidors
egidors 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:
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
SECRETARI ACCTAL::
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DEL PLE:
1. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió
ordinària de data 11 d’abril de 2013.
2. Informe de l’alcaldia.
3. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats
adoptats des de l’última sessió
ordinària núm. 2013/163 al 2013/338.
4. Proposta de donar compte del Decret de l’alcaldia 2013/238, de 20 de maig,
d’informe favorable del nomenament provisional de la Sra. Catalina Eva
Alemany Covas, com a Secretària-Interventora
Secretà
de l’Ajuntament de
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Banyalbufar, a la Direcció General de Funció Pública, Administracions
Públiques i Qualitat dels Serveis del Govern de les Illes Balears.
5. Proposta de donar compte del Decret de l’alcaldia 2013/279, de 3 de juny,
de cessament de la Sra.
Sra. Catalina Eva Alemany Covas, cessi en el lloc de
treball de secretaria-intervenció
intervenció de l’ajuntament amb efectes des del dia 1 de
juny de 2013 i nomenament del Sr. Jordi Cabré i Martorell com a secretari
interventor accidental amb efectes des de la mateixa data.
6. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva 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 per la inclusió de la
tarifa aplicable
le als magatzems i edificis anàlegs.
7. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva dels padrons de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica, sobre les taxes d’escombraries, del
cementiri municipal i sobre les entrades de vehicles a través de les
le voreres i les
reserves de via per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de
qualsevol mena, corresponents a l’any 2013.
2013
8. Proposta de ratificació
atificació del Decret núm. 2013/229, d’encàrrec de la
representació tècnica i processal a favor dels lletrats
lletrats i procuradors de la
Diputació de Tarragona en el procediment contenciós administratiu 128/2013
interposat per Residencial Mas de Moregons, SL contra aquest ajuntament.
9. Proposta de ratificació
atificació del Decret núm. 2013/275, d’encàrrec de la
representació tècnica
ècnica i processal a favor dels lletrats i procuradors de la
Diputació de Tarragona en el procediment contenciós administratiu 208/2013
interposat per Pau Castella Zaforas contra aquest ajuntament.
10. Proposta de verificació del text refós dels expedients
expedient de modificació
d’errades del POUM núm. 2 i 3, relatius a la regulació d’actuacions en sòl no
urbanitzable i a la destinació d’una faixa d’equipament públic a vialitat privada
al polígon 18 (Manous 2).
11. Proposta d’aprovació del plec de clàusules administratives
istratives particulars i
prescripcions tècniques per a la contractació del servei de neteja de l’escola
l’Agulla i les oficines municipals, ambdós en situació de pròrroga tàcita, fent
extensiva la licitació al servei de neteja del consultori mèdic una vegada
veg
finalitzi la durada de l’actual contracte d’aquest, i obertura del procés de
licitació.
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12. Proposta de revocació de l’acord del Ple de l’ajuntament de 31 de març de
1964 pel qual es concedí el càrrec d’alcalde honorari i perpetu de la població a
Francisco
cisco Franco Bahamonde.
13. 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 l’acta corresponent a la sessió ordinària
de data 11 d’abril de 2013.
S’aprova per unanimitat
mitat i sense cap esmena l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària de data 11 d0’abril de 2013, l’esborrany de la qual havia estat tramès
juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquest Ple.
2. Informe de l’alcaldia.
El Sr. alcalde
lcalde informa de les següents qüestions:
a) Respecte de les subvencions atorgades per l’ajuntament a entitats
urbanístiques del municipi s’informa que mitjançant Decret de l’alcaldia
2013/175, de 12 d’abril s’han abonat 38.761,16 € pel consum elèctric
el
de
l’enllumenat públic d’aquelles
’aquelles urbanitzacions
ur
que són titulars dels respectius
submnistraments.
També s’ha concedit, mitjançant sengles acords de la Junta de Govern local,
un ajut a la Junta de Compensació de la Cativera per a la fumigació contra la
processionària del pi per import de 423,50 € i un altre a l’entitat urbanística de
Conservació de Pinalbert per la poda i adequació de les zones verdes de
423,50 €.
Finalment, en quant a ajuts a particulars, mitjançant Decret de l’alcaldia
l’alc
2013/052, de 28 de gener, s’han atorgat 11.845 € destinats a l’adquisició de
llibres de text per als alumnes de l’escola l’Agulla pel curs 2012-2013.
2012
b) Respecte a instruments de planejament i gestió urbanística, s’informa que
mitjançant acord de la Junta de Govern local, de 21 de juny de 2013,
2013 s’ha
aprovat l’escriptura de constitució de la Junta de Compensació de Cocons
Mas Pastoret, sector 27 del POUM per a la seva inscripció al Registre
d’Entitats Urbanístiques Col3laboradores de la Generalitat.
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c) S’informa que mitjançant Decret de l’alcaldia 2013/314, de 18 de juny, s’ha
creat la Comissió de Seguiment del bar restaurant de la Torre d’en Guiu, tal i
com es preveia en el plec de clàusules particulars per a la concessió del
servei, la qual està integrada
tegrada per l’alcalde i la regidora de sanitat i que es va
reunir el passat dia 19 de juny,
juny havent-se trobat correcte les instal·lacions.
Essent les sis i set minuts de la tarda s’incorpora el Sr. Marcelo Javier
Tarantino, que prèviament havia excusat el seu retard.
També en l’àmbit de la Torre d’en Guiu, informar que per acord de la Junta de
Govern local de 6 de juny es va adjudicar el servei de socorrisme aquàtic de la
piscina municipal a favor de l’empresa Blue Safety SL, amb un preu per hora
de servei de 10,95 €, al ser la proposta més avantatjosa respecte de les
presentades.
S’informa
nforma que el treballador municipal Sr. Ramon Baena Accensi va ser
intervingut quirúrgicament el passat 26 de juny i està en situació de baixa per
incapacitat temporal, situació
situació que es preveu que s’allargui uns 3 o 4 mesos.
m
Aquest empleat, durant l’hivern,
l’hivern té assignades les tasques de bidell de l’escola
l’Agulla
gulla i els mesos d’estiu realitza les tasques de manteniment de la piscina i
la Torre d’en Guiu.
Per tal de cobrir la seva absència durant aquest estiu s’ha procedit a la
contractació laboral temporal pel procediment de màxima urgència i en règim
d’interinatge per substitució d’empleat laboral fix de plantilla en situació
d’incapacitat temporal, i mentre es mantingui aquesta,
aquesta, d’un/una treballador/a
amb la categoria professional d’operari de serveis diversos que correspon a
l’empleat a substituir.
Dins el termini de presentació de sol·licitus, que acabava el 17 de juny, van
concórrer 3 candidats:: els Srs. Marc Ferré Ortiz,, Ivan Acilino Bastos Croccia
Carvalho i Juan Carlos Santiago Delgado, i un cop avaluats els mèrits pel
tribunal, integrat pel secretari
s
accidental i un
n treballador de l’ajuntament i pel
secretari interventor del SAM de la Diputació, Sr. Francisco José Pueyo
Pue Gracia, i
realitzada entrevista personal a cadascun dels candidats, s’ha contractat al Sr.
Ivan Acilino Bastos Croccia Carvalho, veí de la població.
població
Finalment, i per cloure el tema de la piscina municipal, informar que s’ha
detectat una nova fuita d’aigua
d’aigua al canal del sobreeixidor del vas. Com en
e
l’anterior incidència, i atès els resultats positius de la seva reparació, s’ha
contractat de nou a l’empresa Juan Suñe, SA per a la reparació, que té un
cost 786,50 € IVA inclòs
òs i que per a la seva execució no serà necessari tancar
la piscina, només restringir
tringir l’ús en una determinada zona.
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d) Respecte del cabal mediambiental
ambiental del riu Gaià, el dia 26 de juny i d’acord
amb el conveni signat al seu dia amb l’Agència Catalana de l’Aigua i Repsol
es va alliberar el cabal generador al tram baix del Gaià.
Gaià
Respecte aquesta
questa mesura, introduïda a petició dels tècnics de l’ACA,
l’ajuntament ha expressat el seu desacord en quant a les dates d’execució,
doncs és una època en que s’acaben d’obrir les piscines i per tant hi ha una
major afluència de persones a la Torre
Torre d’en Guiu i l’avinguda de les aigües
podria
a arrossegar restes de vegetació, amb les dificultats consegüents que
això podria reportar a l’haver de resoldre-ho,
resoldre ho, si fos el cas, amb urgència. Es
considera que l’actuació s’hauria de realitzar abans de la temporada
tem
estival o
bé després. Malgrat això, cal dir que el procés s’ha realitzat de forma molt
acurada, deixant anar l’aigua de forma molt gradual,
gradual, sense que s’hagi generat
cap problema.. El proper dia 10 de juliol hi ha convocada reunió informativa per
avaluar
uar tot el procediment.
e) Tal i com ja informàvem en la sessió del ple del passat 11 d’abril,
d’abril el cabal
mediambiental del riu Gaià va posar de manifest que el col·lector d’aigües
residuals de la urbanització la Cativera, la major part del traçat del qual
discorre per la llera del riu, per deficiències en la seva execució,
execució s’hi infiltra
aigua i aquesta situació genera l’increment de les aigües aportades a l’EDAR
d’Altafulla. Mentre no es realitzin els treballs de reparació requerits
reiteradament a la promotora,
promo
s’ha construït un sobreeixidor, obra que ha estat
comunicada a la delegació de Tarragona de l’Agència Catalana de l’Aigua.
També cal advertir que algú, de forma intencionada, ha embussat aquest
col·lector de residuals en el tram proper al pont vell del ferrocarril, situació que
caldrà resoldre urgentment.
f) Respecte dell procediment de recaptació en via executiva de les quotes
d’urbanització dels deutors de la urbanització la Cativera, que gestiona BASE,
s’informa
informa que el dia 17 de juny varen sortir a subhasta 3 parcel·les,
parcel·les la qual va
quedar deserta per manca de licitadors.
licitadors Aquesta dada, que beneficia als
propietaris és una mala notícia per la pròpia Junta de Compensació, doncs de
moment no podrà ingressar les quotes d’urbanització imputables a parcel·les
parce
afectades.
g) Des de fa temps, hi ha problemes amb l’abastament d’aigua potable a
Manous II,, que gestiona Ematsa i factura en alta a la comunitat, per la manca
de pagament d’alguns dels veïns. El deute acumulat a gener de 2013 era de
més de 41.000 € i davant la possibilitat que la companyia subministradora
tallés el servei, l’ajuntament, a petició de la junta gestora de l’entitat i en base
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a les seves dades, va enviar un escrit als deutors per tal que regularitzessin la
seva situació.
au en la configuració de la xarxa, doncs només hi ha un
El problema rau
comptador d’entrada a dipòsit i la gestió del cobrament la fa la Junta de
Compensació en base a les lectures dels comptadors individuals i si no es
liquida la totalitat del deute el tall afectarà a tots
tots els veïns, inclosos els que
han pagat, provocant una situació del tot injusta. Per aquest motiu,
l’ajuntament, en data 5 de juny, ha informat negativament la sol·licitud de tall
del servei presentada per EMATSA.
h) S’informa que el passat dia 12
1 de junyy l’Hble. Sr. Germà Gordó, Conseller
de Justícia de la Generalitat,
Generalitat va fer una visita oficial al Centre Penitenciari de
Mas Enric. Durant aquest visita es va posar de manifest el consens amb la
postura defensada per l’ajuntament en quant all sanejament de les aigües
residuals, en el sentit de resituar l’EDAR aigües amunt del torrent de la Mora,
amb la reducció d’aproximadament
’aproximadament 2000 metres de col·lector; redimensionar a
la baixa la capacitat d’aquesta EDAR en funció de les necessitats reals de la
població actual
ual i la de la presó i, finalment, eliminar la canonada que
interceptant el col·lector del riu havia de portar les aigües residuals a la nova
EDAR, deixant que aquestes vagin com fins ara a l’EDAR d’Altafulla.
Intervé el Sr. Joan Morlà i pregunta si l’EDAR
l’EDAR d’Altafulla té prou capacitat per
assumir totes aquestes aigües.
El Sr. alcalde respon que segons l’ACA la instal·lació té capacitat suficient, i
en tot cas és una qüestió de l’agència, no de l’ajuntament.
Tot aquest seguit de mesures, de moment només s’han consensuat de
manera verbal, ara manca que es recullin sobre el paper i que es plasmin en
la reformulació del projecte d’obres i la seva consegüent tramitació.
i) Respecte del concurs d’idees per al disseny d’un monument commemoratiu
de l’onze de setembre al municipi, del que ja es va informar a la sessió del
Ple del passat 11 d’abril,
d’abril s’informa que s’han presentat un total de 9 propostes
i el jurat encarregat de valorar-les,
valorar les, constituït per membres del COAC i de
l’ajuntament i un artista de renom, reunit en sessió de 7 de maig de 2013 va
escollir com a guanyadora la proposta intitulada: “4” dels autors Martí Comas
Torres i Adelardo Domingo.
En aquest moment s’està en contacte amb els guanyadors per endegar la
construcció del monument. Alhora, en breu,
br
les propostes presentades seran
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exposades al hall de la casa de la vila, perquè
perquè tothom qui ho vulgui les pugui
conèixer.
j) S’Informa que respecte de la candidatura anual que presenta l’ajuntament a
la convocatòria dels premis Avriga Fvscvs que promou
promou el Consell Esportiu del
Tarragonès s’ho proposat a la Sra. Carme Maria Ripoll López, monitora de
tennis per la difusió i el foment d’aquest esport al municipi i en concret per la
seva tasca d’organització de tornejos i instrucció de nous practicants d’aquesta
d’aq
modalitat emfatitzant la vessant solidària de l’esport i els valor del joc net (fair
play).
k) S’informa que respecte del projecte d’intervenció a la urbanització la
Bonaigua de, redactat pels Serveis Tècnics Territorials de la Diputació de
Tarragona,
na, que contempla la construcció de murets de contenció, amb les
corresponents baranes, per evitar el deteriorament dels talussos existents i
que sustenten les voreres i preveu un nou accés d’entrada a la urbanització,
des de la rotonda de davant del cementiri,
cementiri, s’ha fet el tràmit d’informació
pública de la relació de propietaris i béns afectats a efectes d’expropiació
mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de 3 de maig.
l) Malgrat ser de domini públic, s’informa
informa que el CE el Catllar ha assolit
l’ascens a la categoria de primera divisió catalana. Aquesta és una fita
històrica per al club, que compta amb 87 anys d’història i constata l’èxit de
l’equip i de la junta gestora i la passió que hi esmercen, començant pel seu
president. Aquesta
ta situació planteja un problema en quant al finançament de
l’entitat, doncs a banda de les fitxes dels futbolistes caldrà assumir el cost de
desplaçaments a distància superior de les fetes fins al moment. Esperem que
no tinguin problemes de finançament.
Paral·lelament, deixar constància de l’èxit del campus del futbol base
organitzat aquests darrers mesos, que han portat una munió de visitants al
municipi, la qual cosa sempre és positiva i ens ajuda d’alguna manera a
situar-nos al mapa. Cal, doncs, felicitar-los
felici
per l’èxit d’aquesta
aquesta iniciativa.
Finalment, dir que ahir mateix es va fer una recepció dels integrants del CE es
Catllar a l’ajuntament, en ocasió de l’ascens assolit.
m) Respecte de la llar d’infants municipal, s’informa
informa que una vegada tancat el
termini de preinscripcions tenim 13 alumnes inscrits pels 22 que hi havia l’any
anterior. Aquesta dada no fa més que pal·lesar la situació
situació econòmica de les
famílies; tanmateix, caldrà esperar fins a l’inici de curs per veure finalment els
infants que hi haurà.
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n) S’informa
nforma que com cada any i durant el cap de setmana del 28 i 29 de
setembre es celebraran les Jornades Europees del Patrimoni amb les
habituals visites guiades al castell i a l’església.
o) Informar que el passat 27 de juny es va signar el nou
nou conveni del Consorci
Turístic del Baix Gaià, que modifica, entre d’altres extrems, els règims de
participació econòmica dels municipis consorciats.
També cal informar que a partir de la propera sessió del Consorci, i d’acord
amb allò convingut a l’inici d’aquesta legislatura, durant els propers dos anys
el president
resident de l’ens serà el regidor de turisme d’aquesta Corporació, Sr.
Carles Guillén i Montserrat.
Intervé el Sr. Carles Guillén per comunicar que s’ha incorporat al Consorci el
municipi de Tarragona,
a, que fins ara no hi participava, malgrat que l’ antic
terme municipal de Tamarit i Ferran estan dins el seu àmbit d’actuació,
esmenant una situació que era incongruent. No obstant, l’aportació econòmica
de l’ajuntament de Tarragona al Consorci no és farà de manera proporcional a
la seva població, com es fa amb la resta de municipi,
municipi, sinó en una quantia
inferior.
p) S’informa que el passat mes de maig el Consell Comarcal ens va
comunicar que darrerament s’han incrementat de manera alarmant els
robatoris i furts de material dipositat a les deixalleries que gestionen, entre
elles la del nostre municipi, malgrat que aquí el problema s’hagi manifestat de
forma més tardana, potser per la ubicació més protegida de la instal·lació. Tot
i que els fets han estat denunciats
denunciats als Mossos d’Esquadra, des de
l’ajuntament hem indicat als vigilants municipals que prestin una atenció
especial en la vigilància de la deixalleria.
q) S’informa que durant el passat mes de maig es va detectar la col·locació de
claus i altres ginys
ys punxants amb l’objecte de punxar les rodes dels ciclistes
que transiten per alguns camins del terme municipal, concretament a la zona
de Mas de Rafel i Mas d’Enric. Malgrat la notorietat que ha assolit el fet arran
de la seva publicació a la premsa periòdica
periòdica no sembla que sigui tant greu.
Tant els Mossos com els Agents Rurals i els vigilants municipals han estat
alertats per tal d’intentar identificar els
e autors. Als efectes d’evitar el perill que
suposen aquests elements, personal de l’ajuntament s’ha desplaçat als punts
on hi havia la major presència de claus i o bé els ha retirat o bé els ha
inutilitzat.
r) S’informa que s’ha procedit a la senyalització d’alguns camins municipals
per on discorre la ruta turística de la Tarraco romana. Les tasques han
ha estat
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realitzades i íntegrament finançades per l’ajuntament de Tarragona i els
distintius, del tipus banderola, són de color taronja per evitar confusions amb
les altres rutes ja indicades. D’aquesta manera el nostre terme municipal
s’incorpora, també, a l’esmentada ruta romana
s) Finalment s’informa que durant els mesos d’estiu es duran a terme les
Olimpíades del Camp, una iniciativa nascuda de la col·laboració inicial de les
regidories d’esports dels ajuntaments dels municipis del Catllar, la Secuita, els
Pallaresos i Perafort, si be aquest darrer municipi finalment se n’ha
desvinculat. Al municipi tenim 63 persones inscrites que ens representaran en
els diferents esports.
El Sr. alcalde dóna la paraula ala regidora Sra. M Goretti Gatell que explica
que
ue cada ajuntament s’encarrega de l’organització
l’organització de tres modalitats
esportives.
Intervé el Sr. Fernando Martínez per preguntar quines modalitats esportives
es realitzaran i el Sr. Francesc Virgili pregunta quines s’organitzen a la vila.
La Sra. Goretti Gatell
atell diu que el Catllar organitza el campionat de tennis, una
cursa d’orientació i una sortida ciclista BTT. Els Pallaresos prepararan el
campionat de petanca, el cross, tant infantil com d’adults i el futbol 7 i el
municipi de la Secuita s’encarregarà de la cursa de patins en línia, la natació i
el bàsquet modalitat 3 per 3.
Novament pregunta el Sr. Martínez que què passa amb les modalitats
esportives que havia d’organitzar Perafort.
La Sra. Gatell respon que les disciplines de tennis taula, escacs i futbol
fu
sala
les han assumit els Pallaresos i la Secuita,
Secuita, doncs nosaltres organitzarem la
festa de cloenda de les olimpíades.
De tot el qual els reunits es donen per assabentats.
3. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió
ordinària
ria núm. 2013/163 al 2013/338.
2013/338
El Sr. alcalde dóna compte dels decrets emesos del núm. 2013/163,
2013/
de data 8
d’abril de 2013, al 2013/338,
2013/
de data 1 de juliol de 2013.
Els reunits es donen per assabentats.
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4. Donar compte del Decret de l’alcaldia 2013/238,
2013/238, de 20 de maig,
d’informe favorable del nomenament provisional de la Sra. Catalina Eva
Alemany Covas, com a Secretaria-Interventora
Secretaria Interventora de l’Ajuntament de
Banyalbufar, a la Direcció General de Funció Pública, Administracions
Públiques i Qualitat dels Serveis del Govern de les Illes Balears.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda donar-se per
assabenta del següent decret:
decret
“Decret núm. 2013/238, de 20 de maig de 2013.
“Vist que la Sra. Catalina Eva Alemany Covas ve prestant serveis a
l'Ajuntament del Catllar, mitjançant nomenament definitiu com a SecretàriaSecretària
Interventora, aprovat per resolució de 18 de setembre de 2009 del Conseller
de Governació i Administracions Públiques
Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Vist que en data 10 de maig, informà a aquest ajuntament que, prèvia
conformitat d’aquest ajuntament, sol·licitarà a la Direcció General de Funció
Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis del Govern de les
Illes Balears el nomenament provisional a l’Ajuntament de Banyalbufar amb
efectes des de l’1 de juny de 2013.
Vist que d’acord amb la normativa reguladora dels sistemes de selecció i
provisió dels llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració
d'Administra
Local amb
habilitació de caràcter nacional, modificat per RD 834/2003, de 27 de juny, i
en tot cas, amb l’autorització de la Corporació i prèvia conformitat amb els
interessats, l’òrgan competent de la comunitat autònoma respectiva, podrà
autoritzar el nomenament provisional, quan rebi sol·licitud per part del
funcionari amb habilitació de caràcter nacional que reuneixi els requisits per al
seu acompliment.
En conseqüència, resolc:
Primer.- Informar favorablement la Direcció General de Funció Pública,
Públic
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis del Govern de les
Illes Balears, el nomenament provisional de la Sra. Catalina Eva
Alemany Covas, com a Secretària-Interventora
Secret
Interventora de l’Ajuntament de
Banyalbufar.
Segon.- Donar trasllat d'aquest decret a la Direcció General de Funció
Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis i a la
interessada en legal forma.
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Tercer.- Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple que tingui lloc.”
5. Donar compte del Decret de l’alcaldia 2013/279, de 3 de juny, de
cessament de la Sra. Catalina Eva Alemany Covas, cessi en el lloc de
treball de secretaria-intervenció
intervenció de l’ajuntament amb efectes des del dia
1 de juny de 2013 i nomenament del Sr. Jordi Cabré i Martorell com a
secretari interventor accidental amb efectes des de la mateixa data.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda donar-se per
assabentat del següent decret:
decret
“Decret núm. 2013/279, de 3 de juny de 2013.
201
“Mitjançant decret de 2013/238 de 20 de maig es va informar favorablement el
nomenament provisional de la Sra. Catalina Eva Alemany i Covas, que venia
ocupant el lloc de treball de secretaria-intervenció
secretaria intervenció de l’ajuntament del Catllar
des del seu nomenament
nomenament definitiu per Resolució de 18 de setembre de 2009
del Conseller de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat,
com a secretària-interventora
interventora a l’ajuntament de Banyalbufar amb efectes a
partir del dia 1 de juny de 2013.
Atès que la plaça de
e Secretaria Intervenció d’aquest ajuntament, doncs, es
troba no ocupada efectivament per funcionari titular, la qual cosa determina la
necessitat de proveir de manera immediata la seva cobertura provisional,
mitjançant el recurs al nomenament accidental previst
previst a l’article 30 del Decret
195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim
jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les
entitats locals de Catalunya.
Sens perjudici de procurar amb posterioritat
posterioritat una altra fórmula de provisió si la
situació es prolonga, l’article 30.3 de l’esmentat Decret 195/2008, de 7
d’octubre, faculta l’alcalde per efectuar aquest tipus de nomenaments
accidentals en favor de personal de l’entitat amb la capacitat suficient i per un
màxim de tres mesos no prorrogables ni renovables.
Atès que, en conseqüència, es necessari proveir en condicions de substitució
temporal accidental el lloc de treball de secretaria-intervenció
secretaria intervenció mentre es
proveeix la plaça de forma oficial, proposant
proposant a l’efecte el nomenament
accidental del Sr. Jordi Cabré i Martorell, personal de plantilla de la
corporació, per considerar-lo
considerar lo suficientment capacitat per assumir aquesta
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atribució afegida de funcions en règim de compatibilitat amb les tasques del
seu actual lloc de treball.
Del nomenament accidental efectuat se n’ha de donar compte al Ple en la
primera Sessió que hi celebri.
En ús de les facultats conferides per la vigent legislació de Règim Local, i en
particular, per l’article 30.3 del Decret 195/2008,
195/2008, de 7 d’octubre, i demés
normativa concordant
En conseqüència resolc:
Primer.- Que la Sra. Catalina Eva Alemany Covas, cessi en el lloc de treball
de secretaria-intervenció
secretaria intervenció de l’ajuntament del Catllar amb efectes del
dia 1 de juny de 2013.
Segon.- Al mateix temps i amb efectes des de la data esmentada, efectuar
nomenament accidental, per tal de proveir de forma immediata i
provisional el lloc de treball vacant de Secretaria Intervenció
d’aquest ajuntament en favor del Sr. Jordi Cabré i Martorell,
personal de plantilla de la corporació, que s’estima suficientment
capacitat, en règim de compatibilitat de funcions amb les tasques
pròpies del seu actual lloc de treball i amb els efectes econòmics
que pertoquin.
Tercer.- Aquest nomenament accidental tindrà vigència limitada a un màxim
de tres mesos, sense possibilitat de pròrroga ni renovació, termini
durant el qual, de preveure’s el manteniment de la circumstància de
vacant del lloc de treball haurà de tramitar-se
tramitar se l’expedient de provisió
per un altre nomenament dels previstos al Decret 195/2008, de 7
d’octubre.
Quart.-

Donar compte d’aquest decret en el proper Ple que tingui lloc.

Cinquè.- Donar trasllat d’aquest decret tant a l’interessat com a la Direcció
General d’Administració Local del DGAP de
de la Generalitat i a la
Subdelegació de Govern.”
6. Donar compte de l’aprovació definitiva 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 per la inclusió
de la tarifa aplicable als magatzems i edificis anàlegs.
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Francesc Virgili per preguntar què passa amb els
magatzem situats en els baixos d’habitatges.
d’habitat
El Sr. alcalde respon que si el magatzem es troba als baixos d’una vivenda,
s’entén que ja paga la taxa amb la del domicili. Amb la modificació de
l’ordenança s’ha pretès regularitzar la situació d’aquells casos en que només
hi ha el magatzem i aquest
aques no venia tributant.
Finalment, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 11 d’abril de 2013, per unanimitat, va
aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
per la recollida,
ida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids
urbans, per la inclusió de la tarifa aplicable als magatzems i edificis anàlegs.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí
Butlletí oficial de la província número 90, de data 18
d’abril de 2013 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,
d’
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 de
l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora la taxa
per recollida,, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids
urbans.
7. Donar
onar compte de l’aprovació definitiva dels padrons de l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica, sobre les taxes d’escombraries, del
cementiri municipal i sobre les entrades de vehicles a través de les
voreres i les reserves de via per aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena, corresponents a l’any 2013.
2013
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament,
l’ajun
per unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 11 d’abril de 2013, per unanimitat, va
aprovar inicialment els padrons corresponents a l’Impost sobre vehicles de
tracció mecànica i a les taxes municipals per la prestació de serveis
serve de recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans, per
prestació de serveis del cementiri municipal i per les entrades de vehicles a
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través de les voreres i les reserves de via per aparcament, càrrega i descàrrega
de mercaderies
rcaderies de qualsevol mena.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 90, de data 18
d’abril de 2013 i al tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin
s’ha
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’ajun
acorda donar-se
se per assabentat de
l’aprovació definitiva dels padrons dels impostos i taxes relacionats.
relacionats
8. Ratificació del Decret núm. 2013/229, d’encàrrec de la representació
tècnica i processal a favor dels lletrats i procuradors de la Diputació de
Tarragona en el procediment contenciós administratiu 128/2013
interposat per Residencial Mas de Moregons, SL contra aquest
ajuntament.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat,
unanimitat, acorda ratificar el següent
Decret de l’alcaldia:
Decret núm. 2013/229, de 16 de maig de 2013.
“En data 19 d’abril de 2013 s'ha rebut un escrit del Jutjat Contenciós
Administratiu número 1 de Tarragona pel qual se’ns comunica que la societat
Residencial
dencial Mas de Moregons, SL ha interposat recurs contenciós
administratiu, admès a tràmit amb núm. 128/2013, contra el Decret de
l’alcaldia 2013/019 de data 11 de gener, pel qual es desestimaven les
pretensions de la Junta de Compensació de Mas de Moregons de deixar
sense efecte les liquidacions i els actes d’execució, exacció, realització o
embargament practicats per l’ajuntament i l’òrgan de gestió tributària de la
Diputació de Tarragona (BASE-Gestió
(BASE
d’Ingressos).
Segons l’article 21.1.k de la Llei 7/1985,
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local correspon a l’alcalde l’exercici de les accions judicials i
administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva
competència, inclòs quan les hagi delegat en un altre òrgan, i, en cas
d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit ha de
donar-n’hi
n’hi compte a la primera sessió que se celebri per a la seva ratificació.
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Així mateix, tal com estableix l’article 53.1.k 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 li correspon a l’alcalde exercir les accions judicials i administratives
i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva competència i també
quan aquestes hagin estat delegades
delegades en un altre òrgan, i, en cas d’urgència,
en matèries de la competència del Ple. En aquest últim supòsit s’ha de donar
compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva
ratificació.
D’acord amb el que disposa l’article 48 i 49 de
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa l'Ajuntament disposa
del termini de 20 dies hàbils per a trametre l'expedient administratiu i
personar-se
se en el procés judicial.
En conseqüència RESOLC:
Primer.- Trametre l'expedient administratiu núm. 2009/001(203), intitulat
“trasllat a BASE quotes urbanització Mas de Moregons” al Jutjat
Contenciós Administratiu 1 de Tarragona.
Segon.- Citar a compareixença aquells qui constin com a interessats en
l’expedient esmentat.
Tercer.- Personar-se
se en el recurs contenciós administratiu núm. 128/2013.
Quart.-

Nomenar els lletrats de la Diputació de Tarragona perquè defensin
els drets de l'Ajuntament, i si escau, els procuradors dels Tribunals,
que designin els Serveis
Serveis Jurídics Municipals, perquè el representi.

Cinquè.- Facultar l'alcalde de l'ajuntament per atorgar poders especials per a
plets, si és necessari.”
9. Ratificació del Decret núm. 2013/275, d’encàrrec de la representació
tècnica i processal a favor dels lletrats i procuradors de la Diputació de
Tarragona en el procediment contenciós administratiu 208/2013
interposat per Pau Castella Zaforas contra aquest ajuntament.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple
e de l’ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar el següent
Decret de l’alcaldia:
Decret núm. 2013/275, de 30 de maig de 2013.
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“En data 30 de maig de 2013 s'ha rebut un escrit del Jutjat Contenciós
Administratiu número 2 de Tarragona pel qual se’ns comunica
comunica que el Sr. Pau
Castella Zaforas ha interposat recurs contenciós administratiu, admès a tràmit
amb núm. 208/2013 en la modalitat abreujada, contra el Decret de l’alcaldia
2013/128, de data 3 de març, dictat en el marc de l’expedient de disciplina
urbanística
anística número 2012/25(271), pel qual es desestimava el recurs presentat
per l’ara recurrent, se li imposava una primera multa coercitiva per import de
300 € i se’l requeria perquè
perquè reposés la realitat física alterada i sol·licités
llicència urbanística per
er les obres d’alteració de la configuració arquitectònica
de l’edifici situat a la parcel·la 87 del carrer del Pi de la urbanització Manous 1,
(RC 5781914CF5558S0001HX) per variació de la composició general exterior,
de la volumetria i del conjunt del sistema
sis
estructural.
Aquest expedient de protecció de la legalitat urbanística porta causa del
també expedient de protecció de la legalitat urbanística número 2009/17,
incoat mitjançant Decret de l’alcaldia 2009/111, de 20 de febrer per obres
executades sense
e llicència a la finca referida, del qual en fou declarada la
caducitat mitjançant Decret 2012/259, de 30 d’abril.
Segons l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local correspon a l’alcalde l’exercici de les accions
acc
judicials i
administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva
competència, inclòs quan les hagi delegat en un altre òrgan, i, en cas
d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit ha de
donar-n’hi compte a la
a primera sessió que se celebri per a la seva ratificació.
Així mateix, tal com estableix l’article 53.1.k 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 li correspon a l’alcalde
l’alcalde exercir les accions judicials i administratives
i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva competència i també
quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d’urgència,
en matèries de la competència del Ple. En aquest últim
últim supòsit s’ha de donar
compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva
ratificació.
D’acord amb el que disposa l’article 48 i 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa l'Ajuntament
l'Ajunta
disposa
del termini de 20 dies hàbils per a trametre l'expedient administratiu i
personar-se
se en el procés judicial.
En conseqüència RESOLC:
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Primer.- Trametre al Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona
l'expedient de protecció de la legalitat urbanística núm.
2012/25(271), incoat contra el Sr. Pau Castella Zaforas per
realització d’obres d’ampliació de l’habitatge i construcció de porxo a
la parcel·la 87 del carrer del Pi de la urbanització Manous 1, (RC
5781914CF5558S0001HX) sense comptar amb la preceptiva
llicència urbanística municipal i infringint la normativa urbanística.
Segon.- Trametre al Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona
l'expedient de protecció de la legalitat urbanística núm. 2009/17, en
tant que antecedent de l’expedient
l’expedi
2012/25(271).
Tercer.- Citar a compareixença aquells qui constin com a interessats en
l’expedient esmentat.
Quart.-

Personar-se
se en el recurs contenciós administratiu abreujat núm.
208/2013.

Cinquè.- Nomenar els lletrats de la Diputació de Tarragona
Tarragon perquè defensin
els drets de l'Ajuntament, i si escau, els procuradors dels Tribunals,
que designin els Serveis Jurídics Municipals, perquè el representi.
Sisè.-

Facultar l'alcalde de l'ajuntament per atorgar poders especials per a
plets, si és necessari.”
necessar

10. Verificació del text refós dels expedients de modificació d’errades del
POUM núm. 2 i 3, relatius a la regulació d’actuacions en sòl no
urbanitzable i a la destinació d’una faixa d’equipament públic a vialitat
privada al polígon 18 (Manous 2).
Prèvia
èvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Francesc Virgili per preguntar si la vialitat privada serà
titularitat de l’ajuntament.
El Sr. alcalde respon que les dues coses són incompatibles, i justament
aquesta es la característica
característica que modifiquem per complir amb les
determinacions de la Comissió d’Urbanisme.
d’Urbanisme Aquesta espai o franja de
terreny, doncs, passarà a ser del beneficiari.
Intervé el Sr. Martínez per preguntar si els terrenys s’inscriuran a nom del
propietari.
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El Sr. alcalde contesta que aquesta seria una fase ulterior de la qüestió i que
caldrà tenir en compte a l’hora de la recepció de les obres d’urbanització per
part de la Junta de Compensació. Una opció plausible seria inscriure al
registre
e una servitud de pas.
Finalment, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat de tots els regidors, i per tant
amb el quòrum de la majoria absoluta, acorda:
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 10 de gener de 2013 es va
verificar el text refós dels expedients
expedients de modificació d’errades del POUM
números 2 i 3 de conformitat a les prescripcions de l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de data 14 de juny de 2012, relatius, respectivament, a
la regulació d’actuacions en sòl no urbanitzable i a la regularització
regularització de la
vialitat per dotar d’accés a una parcel·la d’aprofitament privat mitjançant
l’habilitació d’una franja de 5 m. d’amplada per la zona d’equipaments del
polígon 18 (Manous 2), amb la inclusió de les determinacions de l’informe del
Departament
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de
la Generalitat i la justificació de la vialitat del polígon 18, Manous 2, entenent
per finalitzat el tràmit municipal d’aquest expedient, els inicis del qual es
remunten al 29 de desembre de 2011.
En data 25 de gener de 2013 es va trametre l’expedient complet a la Comissió
Territorial d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva, la qual, mitjançant
acord de data 22 de febrer de 2013 va mantenir la suspensió de l’aprovació
definitiva dels
ls expedients, acordada en sessió de data 14 de juny de 2012,
fins a la presentació de l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior respecte de la proposta de
vial públic objecte de la correcció d’errades núm. 3.
Examinat l’informe de l’arquitecte municipal en relació amb l’oportunitat de la
qualificació del caràcter públic o privat del vial del polígon 18, Manous 2, amb
el contingut literal següent:
“1.- ANTECEDENTS
El POUM del Catllar va ser
ser aprovat definitivament i el seu text refós publicat al
Diari Oficial de la Generalitat del 9 de febrer de 2010. Posteriorment, la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, a petició de l’Ajuntament, va
procedir a la correcció d’errades materials (exp.
(exp. 1) i ho va publicar al Diari
Oficial de la Generalitat el 2 de juny de 2010. La mateixa Comissió, en sessió
del 28 d’octubre de 2010, acordà l’aprovació definitiva de les modificacions
puntuals 1 i 2, publicada al Diari Oficial de la Generalitat el 17 de
d gener de
2011.
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Respecte de la present correcció d’errades, la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona, en sessió de 14 de juny de 2012 i posteriorment
en sessió de 22 de febrer de 2013, demanava un text refós en el qual es
qualifiqués el vial objecte
cte de la correcció com a vial privat, i incorporar la seva
regulació a l’articulat normatiu del POUM.
2.- OBJECTE DE LA CORRECCIÓ
Al polígon 18 (Manous 2) hi ha un error material que és fins i tot anterior a la
redacció del POUM. És el següent:
Al sud del sector, amb façana al camí Vell de Mas d’Enric, hi ha dues
parcel·les destinades a equipament públic que ja venen de les antigues
Normes Subsidiàries. En aquest últim instrument, la parcel·la d’equipaments
més gran tenia una superfície, assenyalada en els plànols, de 2.987 m². La
mateixa parcel·la és la que figura al Pla Especial del polígon, aprovat
definitivament. Ara bé, al costat de llevant d’aquest equipament hi ha dues
parcel·les d’aprofitament privat que ja hi eren quan es va redactar el Pla
Especial
cial el maig de 1990. Una de les dues parcel·les té façana al camí vell de
Mas d’Enric, però l’altra no té front a cap carrer i soluciona el seu accés, des
de sempre, per la zona d’equipament.
Durant la redacció del POUM no es va tenir present aquesta circumstància
cir
i
ara es tracta de corregir l’error tot destinant una faixa de 5 m. d’amplada a
vialitat d’accés a la referida parcel·la. Hi haurà, doncs, una superfície de 200
m² que passarà d’equipament públic a vialitat privada.
3.- PROPOSTA DE PLÀNOLS CORREGITS
CORRE
S’adjunten els plànols O.3F i O.3H del POUM aprovat definitivament i els del
mateix número amb la correcció.
4.- PROPOSTA DE REGULACIÓ NORMATIVA
S’afegirà un últim punt a l’art. 86 de les Normes, amb el contingut següent:
5.- Els terrenys que el pla assenyala de vialitat privada, continuaran de
propietat privada però vinculats a la destinació prevista, d’acord amb l’art. 84.
La separació mínima de les edificacions als vials privats serà la mateixa que
s’exigeix en el cas de vials públics. El vial privat podrà separar-se
separar
del públic
mitjançant una porta, però la seva superfície no computarà als efectes del
compliment dels paràmetres d’ocupació i edificabilitat.”
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Així, doncs, examinat el text refós dels expedients de modificació d’errades 02
i 03 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, redactat per l’arquitecte
municipal i director del POUM, Sr. Josep Llop i Tous, de conformitat amb
l’informe transcrit.
Vist que l’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text refós
ós de la Llei d’urbanisme estableix que la tramitació de les
modificacions puntuals dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal
segueixen la mateixa tramitació que la emprada en l’aprovació d’aquests. En
conseqüència, correspon a l’ajuntament l’aprovació
l’aprovació inicial i la provisional i a la
CTUT l’aprovació definitiva.
Vist que l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
atribueix al ple de la corporació l’aprovació
l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal
dels plans i altres instruments d’ordenació urbanística.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar el text refós dels expedients de modificació d’errades del
POUM números 2 i 3, relatius a la regulació d’actuacions en sòl no
urbanitzable i a la regularització de la vialitat per dotar d’accés a una
parcel·la d’aprofitament privat mitjançant l’habilitació d’una franja de
5 m. d’amplada per la zona d’equipaments del polígon 18 (Manous
2), justificant la condició privada del vial esmentat.

Segon.

Trametre el citat text refós i la resta de documentació necessària a
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona per a la seva
aprovació definitiva i consegüent publicació al DOGC.

Tercer.

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

Quart.

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

11.Aprovació del plec de clàusules administratives particulars
i
prescripcions tècniques per a la contractació del servei de neteja de
l’escola l’Agulla i les oficines municipals, ambdós en situació de
pròrroga tàcita, fent extensiva la licitació al servei de neteja del
consultori mèdic una vegada finalitzi la durada de l’actual contracte
d’aquest, i obertura del procés de licitació.
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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,
unani
acorda:
En data 28 de desembre de 2010 es va signar el contracte administratiu de
serveis per a la gestió integral del servei de neteja del CEIP l’Agulla amb
l’empresa Servicios y Mantenimientos Blanco, SL per un període de dos anys,
finalitzant la seva vigència el passat 1 de gener de 2013 i, per tant, en situació
de pròrroga tàcita fins a la finalització de l’actual curs escolar.
Accessòriament, la mateixa empresa es feu càrrec del servei de neteja de les
instal·lacions i dependències de la Casa de la Vila per al mateix període de
temps.
Vist que el servei de neteja, tant de les oficines municipals com de l’escola
l’Agulla, i de les demés instal·lacions de titularitat municipal és imprescindible
per al funcionament adequat dels serveis que s’hi presten, més si tenim en
compte que es tracta de la salut i benestar dels menors escolaritzats i del
veïns en general.
Alhora, el servei de neteja del consultori municipal, prestat per l’empresa
TESCO, SA, també es troba en situació de pròrroga tàcita del contracte signat
al seu dia.
Essent preceptiva, doncs, la renovació de tots els contractes de neteja
d’instal·lacions municipals esmentats i considerant convenient que tots siguin
prestats per una mateixa empresa especialitzada, s’unifica el procediment de
contractació.
Per tot això, examinat el Plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte i de
conformitat amb l’informe del secretari interventor accidental, conforme el
referit Plecc s’ajusta a la legislació vigent en matèria de contractació i de gestió
econòmico-financera
financera local i hi ha consignació pressupostària adequada i
suficient per atendre les obligacions que es derivin del finançament de
l’expedient de contractació.
L’article 277 del TRLMRLC disposa que els plecs de clàusules
administratives, un cop aprovats s’ha d’exposar al públic per un termini mínim
de 20 dies, amb la corresponent inserció al BOPT a fi de poder presentar
reclamacions que hauran de ser resoltes per l’òrgan de contractació.
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Vist el què disposen els articles 114 i següents del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i condicions
tècniques que ha de regular el procediment per adjudicar el servei
integral de neteja del l’escola l’Agulla, la Casa de la Vila i,
posteriorment, el consultori mèdic local.

Segon.

Simultàniament
tàniament convocar la licitació mitjançant procediment obert
amb més d’un criteri d’adjudicació, si be aquesta restarà
condicionada a que el plec de clàusules esdevingui definitivament
aprovat.

Tercer.

Sotmetre el plec al tràmit d’informació pública per un termini de 20
dies hàbils al BOPT, al perfil del contractant i taulell d’anuncis de la
Corporació, als efectes de que, si escau, s’hi puguin presentar
reclamacions.

Quart.

De conformitat amb allò establert al plec de clàusules
administratives particulars,
particulars, fixar en 26 dies el termini de presentació
de les ofertes, comptadors des de la publicació de l’anunci al BOPT i
al Perfil del Contractant.

Cinquè. Facultar l’alcalde tant àmpliament com sigui necessari per a la
signatura de tots els documents que es derivin del present acord.
12. Revocació de l’acord del Ple de l’ajuntament de 31 de març de 1964
pel qual es concedí el càrrec d’alcalde honorari i perpetu de la població a
Francisco Franco Bahamonde.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre
l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Malgrat els anys transcorreguts des de la guerra civil de 1936-39
1936
i la posterior
dictadura franquista i que, en conseqüència, es podria pensar que actualment
són qüestions tancades, només d’interès per als historiadors, la realitat és que
encara queden determinats vestigis del tot inadmissibles en democràcia, als
quals cal fer front i donar-hi
donar adequada resposta.
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En aquest sentit, recentment hem localitzat un acord plenari de l’ajuntament
de l’any 1964, que topa frontalment amb la consciència democràtica i que a
més és contrari a la legalitat vigent establerta per la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, coneguda com a llei de la memòria història, la qual, entre d’altres,
estableix
ix una sèrie de mesures per tal d’evitar qualsevol exaltació de la
sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura.
Efectivament, el 31 de març de 1964, encara en plena dictadura franquista i
sens dubte atenent instruccions precises
precises del governador civil del moment, en
ocasió de la celebració dels 25 anys de la victòria de la causa franquista, el
ple de l’ajuntament va veure’s abocat a adoptar l’acord de nomenar el general
Franco, alcalde honorari i perpetu de la vila, en els termes
termes següents:
“[...] el Ayuntamiento en unanimidad y espontánea decisión acordó: Nombrar
a S. E. el Jefe del Estado, Generalísimo de los Ejércitos, Jefe Nacional del
Movimiento y Caudillo de España Don Francisco Franco, alcalde Honorario y
perpetuo de este
e Municipio, con todos los derechos que tal designación
confieren las actuales disposiciones sobre la materia, en prueba de nuestra
más leal, sincera e inquebrantable adhesión [...]”
Així doncs, considerant que la memòria i el respecte als valors que
representen
esenten la democràcia, els drets humans i la lluita de moltes persones
durant tots aquests anys són incompatibles amb qualsevol honor al que va ser
el responsable de tant dolor i tanta indignitat, es considera oportú i necessari
revocar l’acord susdit.
Vist
ist el que disposen els articles 102 a 106 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment
administratiu comú segons la redacció donada per la Llei 4/1999 i els articles
4.1.g), 53 i 67 de la de la Llei reguladora de les bases de règim local.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Revocar l’acord del ple de l’ajuntament de data 31 de març de 1964,
de nomenament de Francisco Franco Bahamonde com alcalde
honorari i perpetu de la vila
vila i, en conseqüència, desposseir-lo
desposseir
d’aquesta distinció per ser contrari als valors que informen
l’ordenament jurídic democràtic vigent

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al
al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya i al Govern central.
c
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13. Precs i preguntes.
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular algun prec o
alguna pregunta.
En primer lloc intervé el Sr. Virgili i demana el perquè no es continua fent la
neteja de la llera del riu des de la desembocadura
desembocadura fins a la resclosa.
resclosa
El Sr. alcalde respon que aquest qüestió és competència de l’Agència
Catalana de l’Aigua i que aquesta es troba en delicada situació econòmica
que no li permet afrontar aquest tipus d’inversions. L’ajuntament venia
realitzant la neteja
teja entre el pont del ferrocarril i el de la carretera perquè li
interessava que el tram del riu al seu pas per
per davant el parc municipal de la
Torre d’en Guiu estigués en les millors condicions possible.
El Sr. Virgili diu que no fa massa
mass anys es va fer una neteja com la sol·licitada.
sol·licitada
El Sr. alcalde confirma que la neteja es va fer l’any 1994.
1994
Intervé el Sr. Marcelo Javier Tarantino i pregunta si aquestes tasques de
neteja no es podrien executar mitjançant un grup de voluntaris.
El Sr. alcalde respon que la neteja i manteniment des del pont de la carretera
fins a la resclosa ja el ve fent l’ajuntament. Qualsevol altra actuació requeriria
d’un projecte autoritzat per l’ACA i que hi hagués, efectivament, els voluntaris
per a fer-ho.
Per altra banda, diu l’alcalde, l’ACA no ha exercit les seves competències de
policia de la llera pública i i la gent l’ha envaït amb plantacions diverses, sense
que l’ACA hagi actuat fins ara.
El Sr. Joan Morlà comenta que molts d’aquests horts han estat escripturats.
Intervé
rvé la Sra. Teresa M Canela dient que
que després de l’anterior sessió del ple
es va procedir a netejar la zona de contenidors
contenidors que hi ha al carrer de Jaume I,
a l’eixample, tal i com s’havia sol·licitat, però que el resultat havia durat molt
poc.
El Sr. alcalde
de contesta que aquest és un problema difícil de resoldre, doncs
s’havia pensat de desplaçar els contenidors al vial que hi ha just a sota de la
seva ubicació actual, però es desestimà perquè
perquè l’amplada del vial no ho
permetia. Tampoc no podem pavimentar la zona que actualment ocupen,
doncs és una propietat particular i tampoc hi ha la possibilitat de posar els
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contenidors damunt de la vorera perquè es deteriora el panot i la vorada,
sobretot per l’arrossegament del contenidor de restes de poda.
La Sra. Canela
ela manifesta que cada vegada és més complicat accedir-hi
accedir
perquè es situen més allunyats de la vorera, finca endins.
Intervé el Sr. Morlà per preguntar perquè no s’ha posat l’indicador de la
cooperativa tal i com s’havia convingut en un acord del ple de l’anterior
l
legislatura arran de la concurrència a una convocatòria d’ajuts de la Diputació
per a la senyalització del municipi.
El Sr. alcalde respon que no recorda que s’aprovés aquest extrem. Si que es
va discutir sobre si calia o no senyalitzar l’agrobotiga.
l’agrobo
El Sr. Morlà diu que es va acordar senyalitzar la cooperativa i no l’agrobotiga.
Intervé el Sr. Antonio López per confirmar aquest acord.
El Sr. alcalde diu que es mirarà i s’actuarà en conseqüència a allò acordat.
Novament pregunta el Sr.
S . Morlà si s’ha decidit quelcom respecte de quin
model de marquesina s’instal·larà a la parada de l’autobús de l’Avinguda de
Catalunya.
El Sr. alcalde explica que s’han mirat diferents models
mode s de diferents fabricants,
però que és difícil el seu encaix. No obstant convida al Sr. Morlà a quedar un
dia per revisar la documentació i intentar decidir al respecte.
Intervé el Sr. Virgili i pregunta si seria possible canviar
canviar la ubicació de la
parada.
El Sr. alcalde contesta que aquesta és una opció que no s’ha contemplat.
El Sr. Virgili proposa concentrar tant la parada de pujada com de baixada a
l’altra banda de l’Avinguda de Catalunya, a la placeta d’aquesta amb el carrer
Onze de Setembre.
El Sr. alcalde diu que aquesta opció és inviable doncs s’obligaria a la gent a
fer un major recorregut amb l’autobús, fins a Masia de Boronat, que és on va
girar l’autobús, i caldria, també, modificar els horaris de les expedicions de
sortida.
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Novament el Sr. Virgili pregunta si Transports Metropolitans de Tarragona
allargarà
garà el seu servei dins al municipi.
El Sr. alcalde diu que actualment l’empresa Plana té la concessió d’aquesta
línia i per tant és molt difícil que l’empresa municipal de transports de
Tarragona pugui prestar el mateix servei. Per altra banda, tenint en compte el
dèficit econòmic que genera el servei, caldria que l’ajuntament incrementés
molt notablement l’aportació que actualment ja ve fent, per tant és molt que
pugui fer-se.
Intervé el Sr. Martínez i pregunta sobre la possibilitat de rescatar la concessió
con
per part de l’ajuntament.
l’ajuntament
El Sr. alcalde explica que els Serveis Territorials de Transports de la
Generalitat van licitar la concessió de diverses línies conjuntament i que no li
correspon a l’ajuntament poder rescatar la concessió.
I, essent les set i vint minuts del vespre, i no havent-hi
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

El secretari acctal.

