AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 7 DE SETEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia set de setembre
de dos-mil disset, sota la Presidència del Sr. Joan Díaz i Rull, Alcalde-President,
es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs./Sres. Regidors/es que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària del Ple.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Joan Díaz i Rull
REGIDORS/ES:
Carlos Álvarez Molina
M Montserrat Inglés Novell
Ilé Gomis i Quintero
Eva Zafra Agea
Joan Morlà i Mensa
Teresa Maria Canela i Armengol
Carles Guillén i Montserrat
M Goretti Gatell i Anglès
Marcelo Javier Tarantino Mingo.
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Ha excusat la seva assistència el regidor Sr. Antonio López López
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, posa de manifest als membres de la corporació
que altera l’ordre del dia en el sentit de treure de l’apartat A1) el punt dos
anomenat “Proposta d’aprovació de les línies fonamentals dels pressupost
municipal de 2018” i traslladar-lo a l’apartat B), amb el títol “Donar compte del
decret d’aprovació de les línies fonamentals dels pressupost municipal de 2018”.
Tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
A1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
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1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 D’AGOST DE
2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 10 d’agost de 2017, la qual ha estat tramesa juntament amb la convocatòria
i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Ilé Gomis i Quintero,
Joan Morlà i Mensa, Teresa Maria Canela i Armengol, Carles Guillén i
Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Marcelo Javier Tarantino Mingo, M
Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat.
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
2.

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’UNICAT,
PDCAT, ERC I IC-V I PSC DE REBUIG ALS ATEMPTATS
TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I DE RECONEIXEMENT
A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I
D’EMERGÈNCIES.

El Sr. Alcalde dona compte de la moció presentada per tots el grups municipals
que diu el següent:
Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d'agost
de 2017, han provocat, fins al moment, la mort de 15 persones í més d'un
centenar de ferits i van produir una sensació de por i alarma entre la nostra
societat.
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra i
Guàrdia Urbana, agents de policies locals í dels serveis d'emergències
mèdiques, juntament amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar
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els primers moments i la posterior detenció i desarticulació dels terroristes
causants de l'atac.
Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies,
així com ta indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de
qualssevol idea o religió.
Per tot això, es proposa al ple de la Corporació l'adopció dels següents acords:
Primer.

Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a
les ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per
Estat Islàmic.

Segon.

Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen
l'odi i la barbàrie arreu del món i a casa nostra.

Tercer.

Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats,
les seves famílies i amics, sempre estarem al costat de la convivència
i la cohesió social.

Quart.-

Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos
d'emergències, seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en
moments de màxima tensió, van saber complir amb la seva feina amb
voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que la policia dels
Mossos d'Esquadra s'incorpori, de forma immediata, en les reunions
dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la
Interpol, per assegurar la més eficient coordinació entre totes les
forces i cossos de seguretat de l'Estat.

Cinquè. Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la
voluntat de la nostra societat d'apostar per la llibertat, l'acollida i la
tolerància, apostant pels valors que potenciïn el respecte a totes les
formes de pensar, religions i cultures.
Sisè.

Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la
cohesió social de les nostres viles i ciutats, només així avançarem
cap a la convivència i la inclusió de la societat.

B) CONTROL SOBRE LA RESTA D’ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
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3.

DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA ADOPTATS DES
DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2017/346 AL 2017/379.

Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2017/346, de data
10 de juliol, al 2017/379, de data 7 d’agost 2017.
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats.
4

DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LES LÍNIES
FONAMENTALS DELS PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2018.

Es dona compte del següent decret de l’alcaldia:
Decret núm. 2017/434
1. ANTECEDENTS
1. El 14 de març de 2017 l’Alcalde va aprovar el pla pressupostari a mig termini
per al període 2018-2020.
2. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l’Alcalde va sol·licitar
informe a la Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar
les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2018.
3. En data 30 d’agost de 2017, el Secretari Interventor va emetre informe sobre
les línies fonamentals del pressupost proposades per l’Alcaldia.
2. FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre
les corporacions locals trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran els seus
pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa
europea.
2. L’article 13.3 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, estableix que les corporacions locals tenen l'obligació de remetre al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, abans del 15 de setembre de
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cada any, les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, que
han de contenir almenys la següent informació:
 Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb
indicació de les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.
 Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu
d'estabilitat fixat. Tota la informació complementària que permeti
relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost
amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb
normes del sistema europeu de comptes.
 Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de
pressupostos, tant pel que fa als recursos del sistema de finançament
subjectes a lliuraments a
compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus
principals rúbriques.
 Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el
projecte de pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici
precedent.
 Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin
una comparativa homogènia amb l'exercici precedent.
3. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació
econòmica-financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o
unitat que exerceixi les seves funcions.
En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article
21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
RESOLC
Primer.- Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent
detall:
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6

2018
2.050.000,00
50.000,00
800.000,00
1.000.000,00
15.000,00
3.915.000,00
0,00
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Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.915.000,00

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons de contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2018
1.250.000,00
1.350.000,00
10.000,00
800.000,00
3.410.000,00
25.000,00
25.000,00
350.000,00
0,00
350.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
3.915.000,00

Segon.- Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2018, d’acord amb
el següent quadre:
OBJECTIU ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA:
Superàvit no financer
Ajustos
Capacitat de finançament
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA
Despesa màxima
Despesa pressupost
Marge de compliment
OBJECTIU DEL DEUTE
TOTAL DEUTE VIU
Ingressos corrents ajustats
RATI DEUTE VIU 2018

2018
130.000,00
133.411,74
263.411,74
4.218.197,02
3.630.790,40
587.406,62
591.625,70
3.915.000,00
15,11%
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ESTALVI CORRENT
Estalvi corrent
Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg
termini

480.000,00
130.000,00

Estalvi corrent després d’amortitzacions

350.000,00

Amortitzacions extraordinàries previstes al capítol 9
EC ajustat
EQUILIBRI
Equilibri pressupostari

0,00
350.000,00
0,00

a) contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària.
b) contemplen el compliment de la regla de la despesa.
c) contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari.
d) contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari.
e) contemplen el compliment de l’objectiu del deute.
Tercer.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es
celebri.
Quart.- Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
El Catllar, 4 de setembre de 2017”
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats.
5.

INFORMES DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
- En tant que beneficiaris de la línia de subvencions per a despeses de
reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de
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Catalunya per l’anualitat de 2017 s’ha rebut una bestreta equivalent al 50% del
total de l’ajut. La resta es percebrà quan es justifiqui la despesa total en serveis
inclosos al capítol 2 del pressupost municipal de despeses.
- Durant el mes d’agost, els tècnics del Departament d’Agricultura han realitzat
una visita de comprovació dels treball de neteja de les franges perimetrals de les
urbanitzacions i han considerat que els treballs estan correctament executats
excepció feta de La Guinardera, que està pendent de finalització. El proper mes
de setembre realitzaran una altra visita per tal de poder certificar la total finalització
dels treballs i així procedir al pagament de la subvenció que ens tenen concedida.
- A mode de fase prèvia a la concurrència d’ajuts, s’ha sol·licitat l’assistència
tècnica de la Diputació de Tarragona per a la recerca de finançament i sol·licitud
de subvencions relativa a energies renovables, electricitat i usos tèrmics que
convoca l’IDAE per a la implantació d’energia de biomassa a la Llar d’Infants i
a l’escola l’Agulla.
- S’ha sol·licitat un ajut al Consell Comarcal d’acord amb la convocatòria per a
les escoles municipals de música durant el curs 2017-2018 per minorar els
costos de funcionament d’aquesta línia formativa.
- Des del passat 5 de setembre de 2017 es compta amb la brigada de quatre
persones durant quatre setmanes per a la neteja i desbrossada d’indrets
estratègics del municipi per prevenir incendis forestals i millorar el medi.
Ressaltar que el grup està format per persones aturades de més de 45 anys
sense subsidi i/o prestació o bé perceptores de Renda Mínima d’Inserció.
- Mitjançant acord de la Junta de Govern de 10 d’agost de 2017 es va atorgar
a la mare del menor LL R I una subvenció per import de mil dos-cents euros
(1.200,00 €) en virtut de l'establert a la base cinquena de les bases reguladores
dels ajuts per a l’exercici i promoció d’activitats esportives, per la seva
participació en tres campionats internacionals de vela durant l’any 2017.
- En el marc del planejament urbanístic, l’arquitecte municipal ha proposat la
tramitació de dues modificacions puntuals del POUM, que serien les número 6 i
7, relatives a l’ordenació de l’execució de serveis comuns a diversos sectors
d’actuació i a la modificació de l’ordenació de la clau 24A, respectivament. S’ha
sol·licitat la declaració de no subjecció de la modificació setena a avaluació
ambiental. Mentre no es resolgui aquesta qüestió prèvia no es continuarà amb el
tràmit.
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- Arrel de la posada en funcionament dels nous col·lectors generals, diversos
sectors de sòl urbà han pogut realitzar-hi la connexió de la seva xarxa de
clavegueram; entre aquests sectors hi ha el de Pins Manous III. La singularitat
d’aquest sector és el fet que aproximadament un terç del seus habitatges no hi
poden connectar degut a que cal completar la xarxa de clavegueram del sector,
mitjançant un tram que ha de discórrer per terrenys privats i per tant és
necessari obtenir la propietat o la possessió dels mateixos, per tal de col·locarhi el tub corresponent.
Amb la finalitat de donar solució a aquesta situació, s’ha encarregat als serveis
tècnics i al secretari de l’ajuntament que estudiïn la qüestió, i facin la proposta
de les actuacions a realitzar per tal de resoldre-ho el més aviat possible.
- En relació amb diferents qüestions inherents a l’àrea de recursos humans, en
primer terme, esmentar que mitjançant acord de la Junta de Govern Local del
passat 17 d’agost s’ha resolt desestimar la reclamació prèvia per presumpte
acomiadament formulada per la Sra. Marina Camons Inglés, per quant no hi
havia participat en cap procés selectiu per a la provisió de llocs de treball de
forma interina i amb creació de borsa de treball que donés dret a continuïtat en
la prestació.
- Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del passat 31 d’agost es va
aprovar una nova convocatòria de procés de selecció per a formació de borsa
de treball destinada a cobrir places de vigilant municipal en situació d’IT,
vacances, llicències i permisos i s’aprovaren les bases reguladores d’aquest
procés de selecció, doncs en la darrera convocatòria només dos aspirants
varen accedir a la borsa, un ja treballa fent una substitució d’un vigilant
municipal i el segon ha declinat el lloc ofert per cobrir una baixa per incapacitat
laboral d’un altre membre del cos dels vigilants municipals al·legant
compromisos laborals previs en un altre ajuntament.
- En relació amb la petició formulada per un dels vigilants municipals en quant
a la possibilitat d’establir una segona ocupació pel personal de l’ajuntament, es
va sol·licitar un informe al SAM de la Diputació de Tarragona.
L’informe emès al respecte conclou que la normativa vigent no permet que els
vigilants puguin gaudir de segona activitat, sens detriment que en el cas que el
treballador demani i acrediti dur a terme una altra activitat en règim de mobilitat,
la normativa de prevenció de riscos laborals estableix que la vigilància de la salut
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és l’instrument que pot servir per considerar singularment al treballador i detectar
aquelles característiques personals o estat físic que els faci especialment
susceptibles als factors de risc existents en el seu lloc de treball.
- S’ha constatat que el porxo del davant de la porta d’accés de la llar d’infants
s’havia enfonsat per manca de suport amb la paret de tancament de l’immoble,
deixant una escletxa oberta. L’arquitecte municipal ha constatat que hi ha perill
de despreniment i n’ha ordenat el seu apuntalament i suggerit que cal procedir a
la seva reparació.
Així les coses, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 31 d’agost es
varen adjudicar els treballs d’arranjament del porxo, atesa la necessitat i
urgència de la intervenció, a favor de la societat Construccions i Excavacions F
C, SL, per un import de 2.064,42 € més 433,53 euros corresponents al 21%
d’IVA, el que fa un total de 2.497,95 €.
- Mitjançant acord de la Junta de Govern de 24 d’agost de 2017 s’ha aprovat el
conveni amb l'Agència Tributària de Catalunya per a l'homogeneïtzació dels
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector
públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària i el conveni amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies per a l'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns
de tramitació de les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la
Generalitat i altres ens públics de Catalunya a la Tresoreria General de la
Seguretat Social.
- Mitjançant acord de la Junta de Govern de 24 d’agost de 2017 s’ha aprovat el
Conveni amb l’Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, SA (EMATSA)
en relació a la concessió d’ajuts activitats d’interès general a l’empara d’allò
previst a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats
sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
- A punt d’iniciar el nou curs escolar, es torna a posar en funcionament el servei
de transport escolar amb 30 alumnes inscrits a l’escola i 2 alumnes de l’institut.
Cal dir que, com l’any passat i en atenció a les xifres esmentades, informar que
es farà el servei amb un vehicle conjunt per tots els alumnes de l’institut escola
i, en conseqüència s’ha adaptat l’horari de les expedicions uns minuts per
arribar a l’hora de l’inici de classes de l’institut.
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El curs passat hi havia 30 usuaris alumnes de l’escola i 1 d’ESO.
- S’ha iniciat també el curs lectiu de la llar d’infants, recordem que amb el nou
prestador del servei, la Fundació En Xarxa, comptem amb 27 alumnes inscrits.
1 a nadons (o P0), 7 a maternal (o P1) i 19 alumnes a jardí (o P2).
A l’inici del curs passat hi havia un total de 19 alumnes, dels quals 8 estaven a
l’aula de maternal i els 11 restants a jardí. A les darreries de curs es va posar
en funcionament l’aula de P0 amb dues incorporacions.
6.

PRECS I PREGUNTES.

El Sr. alcalde fa lliurament a la Sra. Inglés d’una còpia del quadre resum amb
el desglòs de les hores extraordinàries realitzades pel personal de la brigada
municipal des del dia 1 de gener d’enguany i fins al 10 d’agost.
El Sr. Alcalde dona resposta a les preguntes que van quedar pendents del ple
anterior:
Pregunta:
- Quants llibres s’han venut per Sant Jordi? quina despesa en llibres ha tingut
l’Ajuntament? i quants s’han destinat per a la biblioteca municipal? Pagaments
que s’han realitzat a les diferents editorials i llibreries que han deixat llibres per
a la venda aquest dia.
Resposta:
El Sr. alcalde informa que s’han venut un total de 103 llibres, 83 de La Capona,
SL i 20 de BAULA (Editorial Luis Vives). A banda l’ajuntament va lliurar, de
forma gratuïta i com a premi a la col·laboració dels voluntaris, un total de cinc
llibres dels prestats per La Capona.
A nivell de xifres econòmiques tenim que per la venda de llibres de La Capona
es van ingressar un total de 1.543,00 € essent la despesa de 1.460,78 €, i
204,24 de BAULA.
Pregunta:
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- On estan els 1.500 impresos de les enquestes que segons la factura de
Gràfiques Gibert es van entregar a l’Ajuntament, tenint en compte que
l’enquesta va sortir després en un número de la revista municipal?
Resposta:
El Sr. alcalde informa que des de la regidoria de turisme es va preparar una
enquesta per ser distribuïda entre la població per enfocar les línies d’actuació
en aquest àmbit. Un cop impresa l’enquesta es van detectar unes errades de
disseny i contingut que no s’havien vist anteriorment i que la feien inadequada
per a la distribució al públic. Esmenades aquestes qüestions es decidí incloure
l’enquesta com una pàgina més de la revista municipal en comptes de tornar a
generar-la en paper i encartar-la dins de la publicació, minimitzant i esmenant
l’impacte de l’error inicial.
Les enquestes es troben emmagatzemades a la segona planta de la casa de la
vila amb la intenció de reciclar el paper per a tasques administratives internes
o, alternativament i per al cas que no sigui possible aquesta opció, portar-les a
la deixalleria.
Pregunta:
- El resultat de l’enquesta cultural realitzada mitjançant la revista municipal i
quantes persones han contestat.
Resposta:
El Sr. alcalde explica que encara s’està en fase d’explotació de dades i que
quan es disposin dels resultats definitius els hi seran degudament comunicats.
Pregunta:
- L’estat d’execució del pressupost 2017 a nivell de partides.
Resposta:
El Sr. alcalde fa lliurament a la Sra. Inglés d’una còpia de l’estat d’execució de
despeses del pressupost municipal des de l’1 de gener al 10 d’agost de 2017,
segons classificació econòmica a nivell de capítol, article i concepte.
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Pregunta:
- Recentment se’ns ha comunitat que l’empresa que prestava els serveis de
neteja a l’Escola l’Agulla i en l’edifici de l’Ajuntament, els ha deixat de prestar,
quines mesures ha pres l’Equip de Govern per a que el personal que prestava
aquest servei sigui subrogat per la nova empresa que surti d’una propera
licitació, respectant els drets laborals que ja tenien aquests treballadors?
Resposta:
El Sr. alcalde informa que mitjançant Decret de l’alcaldia núm. 2017/365, de 18
de juliol, i arran del comunicat de cessament de la prestació del servei de neteja
de les dependències municipals de la casa de la vila i de les instal·lacions de
l’escola de primària de l’Institut Escola l’Agulla presentat per la fins aleshores
adjudicatària, Tarraco Higiene SL, es va contractar, atesa la urgència, el servei
de neteja de les dependències municipals de la casa de la vila mitjançant el
procediment del contracte menor, amb el contractista Grup TESCO Facility,
Management & Services per un import de 838,00 euros i 175,98 euros d’IVA i
per un període de tres mesos.
En quant a la neteja del centre educatiu es posposà la decisió per avaluar
alternatives al respecte i garantir, dins les possibilitats, la continuïtat del
personal que venia treballant en aquestes comeses.
Informar que l’empresa TESCO ha contractat la netejadora que fins al moment
pertanyia a la plantilla de Tarraco Higiene SL per fer el servei de la casa de la
vila. En quant a la situació d’aquesta treballadora amb la seva anterior empresa
és una qüestió que queda en l’àmbit de les relacions laborals, més quan el
vincle amb l’administració fou trencat per l’empresa sense solució de
continuïtat, tancant la porta a una subrogació efectiva del personal dins un
procés de contractació administrativa de serveis.
El motiu principal de la contractació de TESCO per suplir l’incompliment
contractual de Tarraco Higiene SL fou que passava a contractar a la
treballadora que feia el servei de neteja a la casa de la vila, tenint en
consideració unes condicions particulars que aquella havia consensuat amb
l’anterior empresa.
Com ja s’ha constat al punt de l‘ordre del dia d’Informe de l’alcaldia S’ha actuat
de manera semblant per a la qüestió de la neteja de l’Institut escola, garantint
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a les treballadores de l’empresa incomplidora, i amb el límit de les nostres
possibilitats, el màxim respecte als drets laborals adquirits.
Pregunta:
- Que es va comprar a l’empresa Pura Vida per 0,95 €?
Resposta:
El Sr. alcalde informa que Pura Vida 2012 SL respon al nom comercial de
Joguines JAC. En l’establiment que aquesta cadena té a Altafulla es va comprar
un bingo per a la llar d’avis i per una diferència entre el primer model adquirit, a
raó de 24,95 €, que no funcionava correctament i el que el substituí, que importà
la quantitat de 25,90 €, es va suplementar el preu inicialment pagant en 0,95
cèntims.
Pregunta:
- Per a on és el material comprat a l’empresa Tir-Sport?
Resposta:
El material adquirit a l’empresa esmentada, consistent en quatre fundes per a
manilles, unes manilles de frontissa i quatre esprais de defensa, és material per
als vigilants municipals que pertocava reposar, degut al seu desgast o data de
caducitat.
- Perquè estem subscrits al diari Ara, que no conté informació d’àmbit local?
Resposta:
La subscripció al diari ARA, igual que la de la Vanguardia obeeix a la voluntat
de donar accés a informació de caire més general i no tant d’àmbit local o
regional com amb el diari Més o el de Tarragona.
Pregunta:
- Què es va comprar a l’empresa Disnordic, amb registre d’entrada amb data
3.2.2017?
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Resposta:
Aquesta empresa proveeix l’ajuntament dels rotlles de paper eixugamans dels
dispensadors de paper, de la mateixa marca, instal·lats a les dependències de
la Casa de la Vila, i això és el que es va comprar; en concret 3 paquets de 9
rotlles cadascun del KATRIN SYSTEM TOWEL M2, amb un import total de la
compra de 155,76 €.
Pregunta:
- A l’empresa Digel es compra un anuari del 2016, què és?
Resposta:
El Sr. alcalde aclareix que el proveïdor és DIGEC, Fundació Enciclopèdia
Catalana, i l’anuari 2016 és l’obra que recull els fets, les personalitats, els
avenços científics i els temes de debat que han estat més presents en l’àmbit
públic al llarg de l’any.
Aquest anuari es compra cada any i passa a formar part del fons de la biblioteca
municipal.
Pregunta:
- Segons es publica al BOP surten 6 places de brigada i a la junta de govern 4,
quantes són en realitat?
Resposta:
El Sr. alcalde aclareix que no hi ha cap disfunció en les dades. Si bé l’oferta
pública d’ocupació és la relació de places de personal funcionari i de personal
laboral que l’ajuntament pretén cobrir, es disposa d’un termini de fins a tres anys
per a la seva consolidació o amortització. Mitjançant acord de la junta de govern
local de 29 de juny de 2017 es va convocar el procés de selecció, mitjançant
concurs oposició, torn lliure, de quatre places d’operari de serveis diversos
(brigada), com a personal laboral, restant pendents dues places més per a
futures convocatòries si és el cas.
Pregunta:
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- Quantes empreses s’han presentat al concurs de la llar d’infants municipal?
Qui ha guanyat? I sol·licitem, en el cas de que hi hagi més d’una empresa, les
puntuacions de totes elles.
Resposta:
El Sr. alcalde informa que durant el termini de presentació d’ofertes es van
presentar quatre propostes, la totalitat de les quals resultaren admeses.
Aquestes foren les presentades per les empreses i entitats següents:
Escola Bressol Baobab, SL
Fundació Privada En Xarxa
Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla
Universal Adventures, SL
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 3 d’agost de 2017 es va
adjudicar el contracte del servei de la llar d’infants municipal, a l'entitat
Fundació Privada En Xarxa, amb NIF G-43773712, per import de 214.019
€/curs, exempts d’IVA, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i
tècniques aprovats.
En quant a les puntuacions obtingudes, aquestes foren les que seguidament es
detallen:
Licitador
Fundació Sociosanitària i
Social de Santa Tecla
Fundació Privada En Xarxa
Escola Bressol Baobab, SL
Universal Adventures, SL

Criteri a
punts

Criteri b
punts

Criteri c
punts

Total punts

33,167
32,417
29,583
27,250

22,345
19,628
19,760
19,440

20,667
22,333
21,333
18,667

76,179 punts
74,378 punts
70,676 punts
65,357 punts

En atenció a les mateixes, la mesa de contractació va efectuar la relació de les
ofertes classificades per ordre decreixent, la qual fou aprovada per l’òrgan de
contractació amb el següent resultat:
ORDRE
LICITADOR
Fundació Privada En Xarxa
1
Escola Bressol Baobab, SL
2
Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla
3

PUNTUACIÓ
89,378 punts
82,072 punts
76,179 punts
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4

Universal Adventures, SL

68,105 punts

Pregunta:
- Perquè les roses que l’ajuntament regala amb els llibres s’han comprat aquest
any en un garden de fora del municipi?, quin estalvi hi ha hagut? si és que n’hi
ha, i perquè les va anar a buscar el regidor de festes amb el seu cotxe, passant
el quilometratge i no la brigada, i si tenia que anar-hi algú tindria que haver estat
el regidor de cultura que és qui organitza l’acte.
Resposta:
El Sr. alcalde informa que es van vendre roses per valor de 62 € i que la resta
estaven destinades al lliurament junt amb l’adquisició del corresponent llibre,
com és tradicional.
En quant a la qüestió de la compra de flors, informar que l’any 2016 es van
comprar les roses a 2,07 € més IVA i que aquest any s’han adquirit a 1,25 €
més IVA la unitat, essent l’estalvi de 82 cèntims per unitat. EL 2016 es varen
comprar 230 roses i el 2017 un total de 300.
Finalment, que el regidor de cultura o de festes n’hagin fet la recollida no és
significatiu, doncs obeeix a criteris d’oportunitat, disponibilitat, facilitat i
proximitat. El cost del quilometratge per a la recollida de roses fou de 19,50 €.
Pregunta:
- Quantes persones s’han presentat per a la plaça de guia del Castell i fins a
quan hi havia de termini per a presentar la documentació?
Resposta:
Transcorregut el termini per a la presentació de sol·licituds, que era de 15 dies
naturals des de la darrera data de publicació de l’anunci, s’han presentat un
total de 5 aspirants.
Les dates de publicació de l’anunci foren:
Butlletí Oficial de la Província número 121, de 23 de juny de 2017
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7398, de 26 de juny de 2017
Seu electrònica de l’ajuntament, 26 de juny de 2017
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Així doncs, el darrer dia del termini per a la presentació de les sol·licituds era el
dia 10 de juliol de 2017 a les 23.59 h.
Pregunta:
- A la comptabilitat de la Corporació hem vist que hi ha una factura del Molí de
Cortades, voldríem saber qui es va allotjar allí i perquè?
Resposta:
Com ja s’ha recollit en la resposta a la pregunta formulada en la sessió anterior
del ple i a la que fa una estona hem donat resposta respecte de la relació de
costos de la fira d’artesans, al Molí de Cortades hi va pernoctar un grup de
figurants que va actuar a la fira medieval organitzada a redós del castell la
passada primavera. Cal recordar que només es va fer front al cost de la reserva
de l’allotjament, que importa la quantitat de 76,20 € i que es corresponia al 30%
del total.
Pregunta:
- En relació al curs “l’estrès al seu lloc”, quant va costar, quantes persones s’hi
van inscriure i quant va recaptar l’Ajuntament per les persones inscrites?
Resposta:
El curs “l’estrès al seu lloc” tenia un cost total de 600 €, dels quals 560 han
estat aportats pels assistents en concepte d’inscripció i l’ajuntament ha
contribuït amb la diferència de 40 € més la cessió dels espais per al seu
desenvolupament.
Pregunta:
- Sé que som repetitius amb aquesta pregunta, però com que no se’ns ha donat
una resposta la tornem a fer. Com està el tema de l’APP?, tenint en compte que
s’ha pagat una factura de 1.431 € el mes de maig pels conceptes de
Manteniment i Gestor d’Actes, i podem comprovar cada dia que la secció
d’activitats està buida.
Resposta:
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Com hom recordarà es va gestionar el traspàs de la gestió de l’APP a
l’ajuntament quan el contracte inicial no ho preveia així. En el moment actual, i
de forma provisional, som els regidors els encarregats de dotar de contingut
aquesta aplicació mentre es cerca la persona adequada per a una gestió de la
informació més acurada.
Pregunta:
- Per a on són els 1.000 carnets comprats a l’empresa Ares per 503,52 €?
Resposta:
Són les plantilles per als carnets acreditatius d’usuari de la biblioteca pública
municipal. S’han adquirit d’acord amb les indicacions de la Central de
Biblioteques de Tarragona i del Servei de Biblioteques del Departament de
Cultura de la Generalitat.
Pregunta:
- En quin punt es troben els concursos de les alarmes, extintors i de la Torre
d’en Guiu?
Resposta:
En quant a les alarmes i extintors estem en fase de redacció del plec de
clàusules administratives i prescripcions tècniques per procedir a la seva
licitació a la tardor i iniciar l’any vinent amb el nou servei.
En relació amb el plec de condicions tècniques i clàusules administratives per
regular i establir el règim jurídic de la concessió administrativa d’ús privatiu del
domini públic municipal del bar restaurant de la Torre d'En Guiu, com hom
coneix es va sol·licitar assistència tècnica al Serveis d’Assistència Municipal de
la Diputació de Tarragona donada la complexitat del document i als efectes de
deslliurar de càrrega de treball als serveis municipals.
Fetes les oportunes consultes sobre l’estat del tràmit ens informen que estan
en disposició de lliurar el document en molt breu termini, el que fa pensar que
aquesta tardor podrem obrir el procediment de licitació.
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Pregunta:
- Què es va comprar a l’empresa Samapoar Pantner, S.L. en data 7 d’abril?
Resposta:
En data 7 d’abril i per import de 13,84 € es va adquirir una entrada per un dia a
la fira de turisme de Barcelona “Barcelona Tourism Summit 2017” per a
l’aleshores persona encarregada de gestionar l’àrea de turisme de l’ajuntament,
Sra. Dúnia Robledillo Sánchez, qui prestà serveis com a tal en aquest
ajuntament fins al passat mes de maig, contractada mitjançant el programa de
Garantia Juvenil d’ajuts a la inserció laboral de joves.
Pregunta:
- Com és que es contracta publicitat a la TV de Reus per la Festa Major del
2016, tenint en aquest any un conveni amb Tac 12 per a anunciar les
esmentades festes i fer dos reportatges?
Resposta:
Com hom coneix, l’objectiu de la publicitat és difondre un producte, activitat o
servei entre el públic perquè el conegui i el pugui obtenir o gaudir. Doncs bé,
atès que el nostre àmbit geogràfic més proper està a cavall entre les comarques
del Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix Camp, després de valorar la proposta
publicitària formulada per la Televisió Local de Reus, es decidí contractar-ne
determinats serveis publicitaris per difondre la nostra festa major per totes les
ciutats, pobles i viles que conformen l’àmbit d’emissió d’aquest canal, entre les
quals Reus, Valls o Cambrils.
Pregunta:
- La Sra. Dunia Robledillo Sánchez, va presentar un full de despeses el dia 27
d’abril de 2017 d’assistència a una Fira a Barcelona. Com és que una persona
que està amb un contracte de garantia juvenil de sis mesos, se l’envia en
representació de l’Ajuntament a aquests actes i a més al full de despeses tan
sols es fa constar l’anada i no la tornada?, és que es va quedar allí i ja no va
tornar?
Resposta:
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Malgrat el desafortunat sarcasme en el plantejament de la qüestió hem de dir
que la Sra. Robledillo, com ja hem dit en la resposta a la qüestió anterior, estava
contractada a jornada completa i durada determinada de sis mesos mitjançat el
programa d’ajuts a la inserció de joves al mercat laboral, programa de Garantia
Juvenil, que forma part de la política estratègica de les administracions
europees, dels estats i de la Generalitat per integrar els joves al món laboral.
Quina seria la seva integració si no se’ls fa partícips i coneixedors del que és el
lloc de treball real?
Entenem que hem complert amb la nostra obligació de contribuir en
l’experiència d’accés al món laboral d’aquesta persona beneficiària del
programa i, alhora, hem cobert les necessitats de l’ajuntament en el sector del
turisme, contribuint a implementar i millorar la prestació de serveis en aquest
àmbit.
Resta aclarir que la Sra. Dúnia no representava l’ajuntament a la susdita fira, si
no que hi va anar en qualitat de visitant i a recabar informació. Qüestió diferent
seria que hagués estat en un estand instal·lat per l’ajuntament.
Finalment i malauradament hem de defensar l’honestedat de la Sra. Dúnia
Robledillo davant la pregunta de si es va quedar a Barcelona i no va tornar,
informant al grup municipal del PSC que el dia 21 d’abril, en comptes del 27
com diu la pregunta, que era divendres la Sra. Dúnia va comunicar a
l’ajuntament, de mutuo propio, que es quedava el cap de setmana a Barcelona
per qüestions personals i que per tant, el viatge de retorn no pertocava abonarlo a l’ajuntament.
Pregunta:
- Així mateix aquesta mateixa persona contractada tan sols per a sis mesos se
l’envia en representació de l’Ajuntament a una reunió amb el patronat de
turisme de la Diputació i a una jornada de formació per a oficines de turisme de
la Costa Daurada, des del nostre grup pensem que degut al caràcter puntual de
la contractació d’aquesta persona, no era la més adequada per a assistir a
aquestes reunions i jornades.
Resposta:
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Recuperant parcialment les respostes a les dues qüestions anteriors es pot
donar per contestada aquesta pregunta, doncs la durada del contracte no està
vinculada a les funcions que comporta un determinat lloc de treball i
l’ajuntament considerà que era escaient que la persona encarregada de la
gestió turística assistís a l’esmentada reunió i a la jornada de formació. Cal
recordar que ens estem movent en el pla transversal de lluita contra l’atur juvenil
i que hem de posar els mitjans necessaris per possibilitar que els joves formats
accedeixin al mercat laboral amb la màxima preparació.
Pregunta:
- En relació al contracte d’arrendament d’un local situat dins l’edifici de la
Cooperativa per un import de 39.000,00 euros; com es pagarà?, el contracte no
en diu res.
Resposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data de 18 de maig de 2017
es va aprovar el contracte de lloguer de la planta baixa de l’immoble situat al
carrer Onze de Setembre, núm. 7, primer pis, per a la implantació d’un hotel
d’entitats. Una còpia d’aquest contracte se us lliurà a la sessió del Ple del passat
juliol en resposta a un prec formulat durant la sessió del mes de juny.
El primer paràgraf de la clàusula tercera del referit contracte diu textualment:
“L’ARRENDATARI, com a contraprestació del lloguer corresponent als cinc
primer anys abonarà a l’ARRENDADOR l’import de TRENTA NOU MIL
(39.000,00) EUROS.

El segon paràgraf de la clàusula quarta del contracte estableix, literalment, que
“En el moment de l’entrega de la possessió per part de l’ARRENDADOR,
l’ARRENDATARI farà efectiu el pagament de l’import de l’arrendament
convingut corresponent els cinc primers anys, esmentat a la clàusula anterior.”
De la lectura del propi contracte queda clar que es farà un únic pagament per
import de 39.000 € al lliurament de les claus de l’immoble arrendat.
Pregunta:
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- En relació al contracte d’arrendament d’un espai dins l’edifici de la Cooperativa
per destinar-lo a la museïtzació d’estris relacionats amb treballs del camp, quin
és el preu del lloguer?, el contracte no en diu res.
Resposta:
Semblantment al que passa amb la resposta de la qüestió anterior, el contracte
de lloguer d’immoble a establir amb l’entitat Cooperativa Agrícola i Secció de
Crèdit, SCCP per a la creació d’una sala museu d’estris i útils agrícoles antics
fou aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data de 18 de maig
de 2017, l’acta de la qual us fou degudament notificada al seu dia, i una còpia
del contracte li fou lliurada en ma al portaveu del grup municipal del PSC durant
el punt de l’ordre del dia relatiu a precs i preguntes de la sessió del Ple del
passat juliol, en resposta a un prec formulat durant la sessió del mes de juny.
La clàusula tercera del referit contracte estableix que “L’ARRENDATARI, com
a contraprestació del lloguer corresponent als cinc primers anys haurà de
realitzar i satisfer el cost de les obres d’adequació de l’espai per tal de procedir
a la museïtzació abans esmentada, que es descriuen en el projecte que en
extracte s’adjunta.”
I el document annex a aquell, s’hi incorpora el resum del pressupost del projecte
d’obra redactat per l’arquitecte Jonathan López Skoog, intitulat “projecte tècnic
d’adequació d’una sala de la Cooperativa Agrícola del Catllar per destinar-la a
sala d’exposicions” que fixava un preu d’execució per contracta de 10.840,93
€.
Val a dir que el referit projecte fou aprovat mitjançant acord de la Junta de
Govern Local, en la seva sessió ordinària de data 27 de juliol de 2017, l’acta de
la qual també us fou notificada i que és de pública consulta mitjançant la seu
electrònica de l’ajuntament o la web municipal.
Alhora, i a risc de ser redundant, a l’acord de la Junta de Govern Local de data
de 18 de maig de 2017, citat a l’inici de la resposta, es va aprovar la despesa
per import de 10.840,93 € (deu-mil vuit-cents quaranta euros amb noranta-tres
cèntims).
Acte seguit pren la paraula la regidora Sra. Montse Inglés i pregunta el següent:
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- En relació a les despeses en ocasió de la fira d’artesans hi va haver algun
tipus de despesa facturada per l’empresa BOSIR?
El regidor Sr. Joan Morlà li respon que en matèria d’electricitat es va utilitzar un
grup electrogen.
La Sra. Inglés li pregunta qui el va pagar?
El Sr. Morlà li respon que la organització de la fira.
I, quan són un quart de set de la tarda i no havent-hi més assumptes a tractar, el
Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.
L’Alcalde

El Secretari.
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