AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 12 DE GENER DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia dotze de gener
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:
Antonio López López
Carlos Álvarez Molina
M Montserrat Inglés Novell
Ilé Gomis i Quintero
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol.
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Carles Guillén i Montserrat
M Goretti Gatell i Anglès
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA:
Eva Zafra Agea
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 23 DE
DESEMBRE DE 2016.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió extraordinària
del dia 23 de desembre de 2016, el qual ha estat tramés juntament amb la
convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
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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 M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino
Mingo, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, M Montserrat
Inglés Novell, Antonio López i López i Carlos Álvarez Molina.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat.
2.

PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT MUNICIPAL AL
CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS PAU
CASALS, UBICAT DINS EL RECINTE PENITENCIARI DE MAS
D’ENRIC.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant ofici de la Directora dels Serveis Territorials del Departament
d’Ensenyament, Sra. Sílva Rodes Guedes, se’ns sol·licita es designi, per part
de l’ajuntament, el representant municipal al Consell Escolar del Centre de
Formació d’Adults Pau Casals, ubicat dins el recinte penitenciari de Mas d’Enric.
D’acord amb l’article 38 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, correspon al Ple de l’ajuntament la facultat de nomenar els
representants de la corporació als òrgans col·legiats que correspongui.
Vist que mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 27 de juliol de 2015, un cop
celebrades les eleccions municipals de 24 de maig i constituïda la Corporació
municipal en sessió de 13 de juny del mateix, es varen nomenar els
representants als òrgans col·legiats on l’ajuntament hi té representació,
designant-se, entre d’altres, la regidora M. Goretti Gatell i Anglès com a
representant al Consell Escolar de l’Escola l’Agulla.
Vist que en coherència amb aquell nomenament i en tant que regidora de l’àrea
d’Ensenyament i Esports d’acord amb el nomenament efectuat mitjançant
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Decret de l’alcaldia número 2016/343, de 5 de juliol, escau nomenar aquesta
regidora per exercir aquesta nova comesa.
Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següents acords:
Primer.

Designar com a representant de la Corporació al Consell Escolar del
Centre de Formació d’Adults Pau Casals, ubicat dins el recinte
penitenciari de Mas d’Enric, la regidora M. Goretti Gatell, Anglès.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord als interessats en legal forma. L’eficàcia
del nomenament restarà condicionada a l’acceptació per part de la
regidora, tot advertint-la que s’entén acceptada tàcitament la
competència si no es manifesta expressament res en contra en el
termini de tres dies hàbils des de la seva notificació o es fa ús de les
facultats abans del referit termini.”

Intervé el Sr. Antonio López i López per comentar que votaran que si perquè
considera que ha de ser la regidora d’Ensenyament, no com es va fer en la seva
època.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors Ilé Gomis i Quintero,
Teresa M Canela i Armengol, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i
Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, M Montserrat Inglés Novell, Antonio López
i López i Carlos Álvarez Molina.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
3.

DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA APROVATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2016/639 AL 2017/004.
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Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2016/639, de data
2 de desembre de 2016, al 2017/004, de data 9 de gener de 2017.
4.

INFORMES DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
1) En quant als ajuts atorgats per l’ajuntament des de l’anterior sessió del ple
fins a la data informar que mitjançant acord de la Junta de Govern de Local de
data 23 de desembre de 2016 s’han disposat els següents ajuts:
Per festes de les urbanitzacions:
Junta de Compensació Pins Manous III
Comunitat de Propietaris Mas Vilet dels Pins

1.100 €
1.000 €

Per neteja i manteniment de la franja perimetral contra incendis de Pins Blancs:
1.000 € per una despesa 1.210 €.
Per manteniments diversos a la urbanització Pinalbert: 850 € per fer front a una
despesa de 1.712 €.
Finalment, s’han atorgat 1.000 € a la urbanització La Bonaigua per subvenir
parcialment el cost dels treballs que finalitzen el tancament de la zona esportiva
i que importen la quantitat de 2.272,56 €.
Alhora, per acord de la Junta de Govern de Local de 30 de desembre de 2016
s’han atorgat els següents ajuts:
A la Fundació Castell del Catllar, 10.000 €.
A l’Institut Escola l’Agulla, 5.012 € per les obres realitzades en habilitació
d’espais docents per adequar una aula com a Unitat de Suport d’Educació
Especial i ampliar un espai per ubicar-hi una aula d’Educació Infantil.
2) Mitjançant acord de la Junta de Govern de Local de 23 de desembre de 2016
s’ha aprovat el nou calendari laboral del cos de vigilants municipals per l’any
2017, fent un total de 1.635 hores anuals; el quadrant inclou i absorbeix, com el
dels anys anteriors, totes les festivitats, dies de vacances i assumptes propis de
cadascun dels vigilants de forma individualitzada. També s’inclouen els torns de
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suport per a actes i celebracions que es preveuen durant l’any 2017, com ara la
festa major, diferents proves esportives o la revetlla de Sant Joan.
També s’han incorporat, fruit de la negociació col·lectiva, una sèrie de mesures
per conciliar vida laboral i familiar i millorar les condicions de treball del col·lectiu,
com ara: que els canvis de torn s’hauran de comunicar a l’ajuntament amb una
antelació de 72 hores a la seva realització, llevat que el motiu tingui caràcter
sobrevingut, essent necessari comunicar en qualsevol cas, amb la màxima
antelació possible, i sempre abans del seu gaudi. Alhora els agents garantiran
que el servei quedi cobert en tota la jornada de servei els 365 de l’any. Que dins
el període de festa major d’estiu no es pot sol·licitar cap tipus de permís o llicència.
Que en finalitzar l’any natural s’hauran d’haver realitzat i computat totes les hores
que pertoca segons el quadrant. També es podran realitzar canvis de torn en els
que entre un i el següent no hi hagi un descans mínim d’onze hores sempre que
es compleixin una sèrie de mesures que garanteixin el descans dels agents.
Finalment, i de forma excepcional, i amb un màxim de 4 cops dins l’any i per
motius degudament acreditats, tenint en consideració el caràcter especial del
servei, es podrà autoritzar la realització d’un doble torn (matí i tarda) durant dos
dies consecutius, coincidint en cap de setmana, sempre que es compleixin una
sèrie de condicions.
3) Per tal de fer front a eventuals situacions d’absència dels vigilants municipals i
no interrompre el servei o establir torns de substitució massa gravosos per a la
resta d’integrants del servei, mitjançant acord de la Junta de Govern de Local de
23 de desembre de 2016 s’ha aprovat la convocatòria del procés de selecció
per a formació de borsa de treball destinada a cobrir una plaça de vigilant
municipal mentre duri la situació d’incapacitat temporal que la motiva, de la
mateixa categoria professional i aprovació de les bases d’aquesta selecció.
En aquest sentit i atesa la manca de previsibilitat en una baixa per IT de llarga
durada d’un dels vigilants municipals, s’ha aprovat la contractació d’una
persona en règim laboral no fix i mitjançant contracte temporal, per tal de cobrir
el torn de servei del vigilant municipal Tip 001 en situació d’IT mentre es
proveeix la borsa de treball convocada a l’efecte. La persona contractada és el
Sr. Ricardo Bautista Fernández.
Encara en l’àmbit del personal de l’ajuntament, s’ha sol·licitat al Servei
d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya la pròrroga del programa de
col·laboració social per a l’ocupació d’una persona desocupada per al
manteniment i neteja de zones urbanes que finalitzava el 31 de desembre de
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2016, i que actualment ocupa el Sr. José Díaz Magan, fins al 16 de juliol de
2017.
4) Informar, també, que ens hem adherit al contracte derivat 2015.05 D1 de
l’acord marc de l’ACM de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU. Tarifes de
l’ACM.
5) S’ha adjudicat el servei d’emissió d’informes en els expedients de llicències
urbanístiques i implantació del GIS durant l’any 2017 a favor de l’arquitecte Sr.
Jonathan López Skoog.
6) Finalment, explicar que s’ha acordat la pròrroga forçosa del contracte
administratiu per a l’explotació del servei de bar restaurant de la Torre d’en Guiu
mentre no es resol la licitació per al nou contracte per tal de garantir la prestació
del servei fins aquell moment i l’adequada utilització del parc municipal de la
Torre d’en Guiu i de les pistes de tennis.
5.

PRECS I PREGUNTES.

Per part del Sr. Alcalde es dóna resposta a les preguntes no contestades en el
Ple anterior:
PREGUNTA
Quin és el cost per l’ajuntament dels tres regidors que han passat a tenir
dedicació parcial?
RESPOSTA
El cost de seguretat social suportat per l’empresa és de 193,88 € mensuals per
cadascun dels regidors amb dedicació parcial.
PREGUNTA
Fa uns plens sol·licitem la quantitat de mòbils, tablets, perifèrics, etc. Que
s’havien comprat pels regidors de l’equip de govern, model, cost i a qui anava
destinat, així com la quantitat de línies telefòniques de veu o dades assignades,
encara no hem tingut resposta.
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RESPOSTA
En primer terme, aclarir que aquesta és la primera vegada que es planteja
aquesta qüestió en seu plenària. Fet aquest important aclariment, es procedeix
a donar resposta.
El Sr. Joan Morlà i Mensa té assignat el telèfon mòbil HUAWEI ASCEND G525
amb el número de telèfon 648142445 que tenia assignat la regidora Eva Zafra
Agea de l’anterior equip de govern. L’import de compra de l’aparell el 14-072015 fou de 228,69 €.
El Sr. Ilé Gomis té assignat el terminal de nova adquisició BLACKBERRY
CURVE 9320 al que hi ha associada la línia 648031501. El cost de compra de
l’aparell fou de 119 €.
El Sr. Marcel J Tarantino Mingo té assignada una tauleta de nova adquisició
SAMSUNG GALAXY TAB A a la que hi ha associat el número de telèfon
648028719 amb tarifa plana de veu i dades. El cost de compra de l’aparell fou
de 264,07 €.
La Sra. M Goretti Gatell i Anglès empra terminals propis amb el número de línia
648659465 al que hi ha associada una tarifa plana de veu i dades.
Finalment, aquest alcalde té el número de línia 653248577 al que hi ha
associada una tarifa plana de veu i dades i un terminal I-Phone 6S amb una
quota mensual en concepte de lloguer amb opció de compra de 28,30 €.
Les tarifes planes que estan contractades per cadascun dels regidors
esmentats responen al nom comercial de MOBIL 40 de l’operador MOVISTAR
el cost mensual per línia és de 40€ que inclou trucades il·limitades i 2 Gb de
dades.
Resta dir que els regidors Teresa M Canela i Carles Guillén Montserrat empren
al seu càrrec, assumint doncs, íntegrament el cost, els seus terminals i línies
associades.
Així mateix, escau fer un seguit de consideracions respecte de la qüestió
plantejada per l’anterior equip d govern. Durant el seu mandat, de juny de 2015
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a juny de 2016 consta una despesa en aparells de telefonia, tauletes i perifèrics,
com a fundes i protectors de pantalla de 2.782 € i que es corresponen a:
En primer lloc esmentar que l’anterior alcalde, un cop accedeix al càrrec el juny
de 2014 adquireix un terminal SONY Xperia Z2 negre amb un cost de 532,62 €
que continua emprant durant el mandat iniciat al juny de 2015 fins a l’adquisició
d’un SAMSUNG S6 en data 01-02-2016 per import de 541,56 €. El model de la
marca SONY no es localitza.
Respecte del terminal SAMSUNG, reclamat per aquesta alcaldia al seu dia, es
convingué amb el Sr. López que se’l quedava tot assumint el cost del renting
pendent i fent el canvi de nom de la tarifa associada. Així les coses, a data
d’avui no consta que s’hagi procedit a assumir el cost de l’import de 447,57 €
de renting pendent, que mensualment encara abona l’ajuntament.
Durant el període juny 2015 a juny 2016 consta una despesa de 124 € en fundes
per a tauletes i mòbils.
També en aquest període consta l’adquisició de dues tauletes, una SAMSUNG
GALAXY TAB 10.1 per import de 603,79 €, associada al Sr. López, la qual
actualment no es localitza. I una tauleta 482,79 € que a la factura del proveïdor
ARPO no es descriu i que, com l’anterior, no es localitza i també associada a
l’alcaldia.
Així mateix, en el període de referència es consignen dues factures del
proveïdor ARPO per reparacions: una de canvi de pantalla LCD a un mòbil
indeterminat, per import de 235,95 € i una altra per reparació de la tauleta de la
brigada municipal per import de 240,79 €, quan ens informen que la brigada, en
si mateixa, ni disposa ni ha disposat mai de tauleta.
Finalment, contra la despesa de 2.782 € de l’anterior equip de govern, l’actual
només ha desemborsat 1.233,78 €.
PREGUNTA
Quan s’abonaran les subvencions per festes de les urbanitzacions del terme
que han presentat ja tota la documentació, considerant que existeix en els
pressupostos una partida específica per a això.
RESPOSTA
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Malgrat ja es va esbossar la resposta a la qüestió cal afegir que mitjançant acord
de la Junta de Govern de 23 de desembre de 2016 es concediren els ajuts que
seguidament es detallen:
Junta de Compensació Pins Manous III
Comunitat de Propietaris Mas Vilet dels Pins

1.100 €
1.000 €

Una vegada practicada la notificació i dins d’aquest mes de gener es farà efectiu
el pagament.
PREGUNTA
Del repàs de les factures de l’ajuntament trobem una despesa de 190 euros en
còpies de claus, sol·licitem que se’ns faci arribar quines còpies s’han fet i a qui
han sigut destinades.
RESPOSTA
Des de 8 de juliol a 31 de desembre de 2017 consta una despesa total de
249,65 € que corresponen a un total de 10 factures per diverses còpies de claus
i elements de tancament.
Us adrecem a comptabilitat per veure cadascuna d’aquestes factures, però a
continuació referim les que sumades s’aproximen a l’import esmentat a la
qüestió:
CREDITOR
BONASA

FRA.
201601171

DATA
18-10-16

BONASA

201601185

21-10-16

BONASA

201601147

13-10-16

CONCEPTE
Còpies claus accés casa
de la vila i portaetiquetes
per classificar
Còpia
dues
claus
senzilles
i
1
portaetiquetes.
Còpia claus vidre interior
i
baixos
esquerra
ajuntament
per
als
vigilants i clau església
(gorja) per guia castell.

IMPORT
59,98 €
4,21 €
14,16 €
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BONASA

201601124

07-10-16

BONASA

201601101

04-10-16

BONASA

201600664

28-06-16

BONASA

201600878

18-08-18

BONASA

201600840

05-08-16

BONASA

201600712

07-07-16

TOTAL

Còpia diverses claus
inespecífiques i 4 còpies
de la clau de seguretat de
la porta principal de
l’ajuntament
perquè
diferent personal pugui
accedir al fitxador fora
d’horari d’oficines i caps
de setmana
Panys
i
claus
per
guixetes
magatzem
municipal
Bombí pany Torre d’en
Guiu
Còpia de claus no
especificada
Còpia de claus no
especificada
Joc de claus Centre
Cultural per a regidors
Cultura i Festes

52,20 €

15,81 €
30,50 €
4,00 €
4,00 €
8,01 €

192,87

PREGUNTA
També hem observat una despesa de 174,68 euros en un cadenat de llautó,
per on és aquest cadenat?
RESPOSTA
Es tracta de la factura 160599 de 15/02/2016 de la Ferreteria Marti Grau SA,
quan encara era alcalde el Sr. Antonio López, que fou presentada a l’ajuntament
en data 27 de juliol de 2016 i es correspon a la compra de 12 unitats de cadenat
estàndard de llautó per reposar en diferents instal·lacions municipals. Són els
cadenats que s’obren amb una única clau i de la que en disposa d’un unitat el
personal de l’ajuntament. N’hi ha d’instal·lats, a tall d’exemple, a la porta de
ferro lateral de la Torre d’en Guiu (2 unitats), a l’EDAR de Mas de Pallarès, al
dipòsit i pou de La Bonaigua o a diversos camins municipals, entre d’altres llocs.
PREGUNTA
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Sol·licitem se’ns faci arribar el cost en publicitat, impremta i cartells de la Fira
de Sant Jaume i la Festa Major, distribuïts en conceptes i desglossat per
empreses.
RESPOSTA
Malgrat ja es va esbossar la resposta a la qüestió per part del regidor de festes
Sr. Ilé Gomis, cal afegir que el cost d’organització de la fira d’artesans fou de
3.000 € pagats a l’Associació Setmana Medieval per aquest concepte i que
incloïa publicitat i propaganda de l’esdeveniment.
Malgrat aquest fet cal afegir les següents despeses per aquest mateix concepte
i esdeveniment:
Josep M Solé: modificació cartells vinil: 72,67 €
En quant a les despeses de festa major i algunes de la fira d’artesans, doncs el
pac promocional permetia publicitar diversos actes, cal relacionar:
PUBLIPRESS. RAC1. Falques radiofòniques: 72,67 € (diada castellera)
PUBLIPRESS. RAC105. Falques radiofòniques: 399,32 €
Finalment, com a despeses exclusives de la festa major detallem les següents:
Diari digital la república Checa. 350,90 € (també publicitat del concert Gospel
Viu al castell).
PROMICSA (Diari de Tarragona): 383,33 €.
Gràfiques G Gibert (cartell festa major, diada castellera i programes de ma):
1.002,78 €.
Signifiquem que no s’han imputat despeses genèriques de promoció d’activitats
festives com ara les insercions a la web de www.viulafesta.cat que importa la
quantitat de 114 € o alguna d’anàloga.
A continuació intervé el Sr. Antonio López i López i pregunta si l’agutzil
municipal té una tablet.
El Sr. alcalde diu que se n’assabentarà i li respondrà a la propera sessió del
Ple.
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Intervé la Sra. M Montserrat Inglés i pregunta pel fet que s’ha atorgat un ajut a
la Fundació Castell del Catllar quan al pressupost de 2015 no hi havia
consignació pressupostària a l’efecte.
El Sr. alcalde contesta que respecte de l’EDAR 2, la del centre penitenciari, està
previst posar-la en funcionament en proves entre les mesos de febrer o març.
Pel que respecta a l’EDAR 1, el projecte ha sofert modificacions i s’està pendent
de reunió amb els responsables per concretar certes qüestions. Es mantindrà
informat el consistori a mesura que hi hagi novetats transcendents.
Novament pregunta la Sra. Inglés sobre si s’havia tingut en compte la normativa
respecte dels celíacs i intolerants a la lactosa en quant als caramels repartits
durant la cavaldaca dels Reis Mags.
El Sr. Ilé Gomis, regidor de festes, respon que es varen emprar els caramels de
l’ajuntament que havien quedat d’altres edicions, que ja complien aquestes
mesures. També es varen repartir gumis que també són aptes per a ambdós
col·lectius i sugus i picotes.
Intervé la Sra. Inglés i pregunta quin ha estat el cost de les cistelles de Nadal i
demana es faciliti el detall de les compres per establiments.
Respon la regidora de salut, benestar i família, Sra. Teresa M. Canela, dient
que en total s’han fet 57 cistelles, iguals per a tothom, amb un cost inferior als
40 € per unitat i que tots els productes han estat adquirits a empreses
directament radicades o relacionades amb el municipi.
Malgrat aquestes dades, es consultaran els arxius comptables i es donarà
resposta a al qüestió concreta a la propera sessió del ple.
Novament intervé la Sra. Inglés i pregunta com s’ha fet la selecció del substitut
del vigilant que actualment es troba de baixa laboral.
El Sr. alcalde respon que per raó d’urgència i per causa sobrevinguda es va
escollir una persona d’entre les que els propis vigilants havien consultat i que
tenien vinculació amb el mon de la vigilància local i privada. Al mateix temps,
cal recordar que s’ha iniciat el procés de borsa de treball per a poder proveir
amb caràcter temporal places de vigilant municipal.
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De nou pregunta la Sra. Inglés i diu que al mes d’agost de 2016 es varen
trametre les fotografies dels regidors per fer carnets i que encara no els tenen.
El Sr. Marcelo J Tarantino respon que ho va comentar amb l’informàtic, que
aquest havia d’unificar les fotografies i que llavors es procediria a la impressió
sobre plàstic. Caldrà aclarir-ho i fer els carnets.
Pregunta la Sra. Inglés sobre la decisió adoptada respecte l’APP.
Respon el regidor d’Hisenda, Noves tecnologies i Afers veïnals, Sr. Carles
Guillén i Montserrat, que properament es mantindrà una reunió amb l’empresa
responsable del servei per negociar les condicions d’us i manteniment.
Finalment, la Sa. Inglés pregunta perquè no estan penjades a la web municipal
les actes dels plens ordinaris d’octubre i novembre.
Respon l’alcalde que en breu es solucionarà la incidència.
I, essent tres quarts 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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