AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 6 D’ABRIL DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia sis d’abril de dosmil 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
Eva Zafra Agea
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol.
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Carles Guillén i Montserrat
M Goretti Gatell i Anglès
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
A1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 9 DE MARÇ DE 2017
I EXTRAORDINÀRIA DE 30 DE MARÇ DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 9 i 30 de març de 2017, les quals ha estat trameses juntament amb la
convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
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El Sr. Antonio López proposa les esmenes següents, en relació a l’acta del ple
del dia 9 de març de 2017:
-

-

Precisar que el cost mensual del monitor de la gimnàstica per la gent gran
correspon a dues hores setmanals.
Que en la seva intervenció en relació a l’estat del mur de l’ermita de Sant
Ramon cal substituir la paraula “falsa” per l’expressió “no es correspon
amb la realitat”
Que l’import del cost de manteniment de l’APP, que figura per 7.580
euros, en realitat és de 750 euros

Seguidament es debaten les esmenes proposades i sotmeses a votació són
aprovades per unanimitat.
Acte seguit es sotmeten a votació els esborranys de les actes, amb la
incorporació de les esmenes proposades en la de data 9 de març de 2017, 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 López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa les actes s’aproven per unanimitat.
2.

PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEL
CONVENI
MARC
DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
EL
CONSELL
COMARCAL
I
L’AJUNTAMENT EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I A POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“El Consell Comarcal del Tarragonès té signat el Contracte Programa 20162019 per a la coordinació, cooperació i col·laboració amb el Departament de
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Benestar i Família en matèria de serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat.
Des de la seva signatura inicial l’any 1994 l’ajuntament té establert amb el
Consell Comarcal el conveni sobre el finançament i la gestió dels serveis bàsics
d’atenció social primària, el qual s’ha sotmès, regularment, a pròrroga de la
seva vigència.
El període de dificultats socioeconòmiques dels últims anys ha provocat un
creixement de la demanda de serveis socials i de les polítiques públiques de
benestar, que han motivat el creixement en serveis i recursos per atendre un
major volum de persones i realitzar una intervenció més integral. Per aquest
motiu escau, més que mai, mantenir el conveni de col·laboració com la via més
adequada i eficient per a la prestació dels serveis referits. En aquest sentit i
àmbit d’actuació, ambdós ens locals que signen aquest conveni, volen formar
part d’aquest model de relació i col·laboració de servei a les persones.
Examinat el contingut del conveni de col·laboració que consta a l’expedient i es
dóna per reproduït, el període de vigència del qual finalitza el 31 de desembre
de 2019.
Vistos els articles 52 i 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article
309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i
l’ajuntament en matèria de servies socials i altres programes relatius
al benestar socials i a polítiques d’igualtat que consta a l’expedient i
és dóna per reproduït, període 2016-2019.

Segon.

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

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal, a la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació i als
demés organismes amb competències sobre la matèria d’acord amb
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la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en
legal forma.“
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,
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 López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.

A2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
3.

MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL RELATIVA A L‘IMPOST SOBRE L’INCREMENT
DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

Es dóna compte de la següent moció subscrita pel Grup Municipal del PSC,
Grup Municipal d’UNICAT, Grup Municipal del Partit Demòcrata “PDeCAT”,
Grup Municipal d’ERC i Grup Municipal d’IC-V:
“Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de
2017, s'han declarat inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la
Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa, però
únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d'inexistència
d'increments de valor.
Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme
les modificacions o adaptacions del règim legal de l'Impost sobre l'Increment
del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per tal que els supòsits
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d'inexistència d'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin
d'estar-hi subjectes.
Atès que, si bé el TC encara no s'ha pronunciat sobre la regulació de l'IIVTNU
continguda al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals (TRLHL), el text dels articles 107
i 110.4 d'aquesta llei és pràcticament idèntic al de les disposicions de la norma
foral de Guipúscoa declarades inconstitucionals, raó per la qual podem
preveure que el TC, quan s'hagi de pronunciar sobre els esmentats articles del
TRLHL que regulen el que popularment es coneix com a pressupost sobre la
plusvàlua, ho farà en termes equivalents als de la Sentència de referència.
Atès que l'aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments
haguessin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte
d'IIVTNU en relació a terrenys que no havien experimentat un increment de
valor, com a conseqüència d'una regulació estatal incorrecta els efectes
negatius de la qual no s'han d'assumir, en cap cas, pels ens locals afectats.
El Grups Municipals d'UNICAT, PDCAT, ERC l IC-V de l'ajuntament del Catllar
proposen al ple de la corporació l'adopció dels següents acords:
Primer. Instar el Govern de l'Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte
de llei de modificació del TRLHL per la qual els supòsits d'inexistència
d'increment de valor del sòl deixin d'estar subjectes a l'Impost sobre
l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i
situï el marc jurídic d'aquest impost en els termes establerts a
l'esmentada Sentència del TC.
Segon. Instar el Govern de l'Estat a incloure en la Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat per a 2017 una partida específica per compensar
els ajuntaments, en el cas que, per efecte d'una Sentència del
Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la devolució de quantitats
liquidades en concepte de l'IIVTNU aplicat en relació a terrenys el
valor dels quals no havia experimentat cap increment.
Tercer. Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent
a la gestió i liquidació de l'impost sobre l'increment de Valors del
Terrenys de Naturalesa Urbana.
Quart.

Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic
al voltant del finançament dels ens locals, amb l'objectiu que
esdevinguin unes administracions sostenibles econòmicament i
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puguin desenvolupar de forma eficient les competències que els
pertoquen.
Cinquè. Notificar d'aquest acord al Govern de l'Estat, als diferents grups del
Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, a
l'FMC i l'ACM.”
Acte seguit es sotmet a votació la moció 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 López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
4.

DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2017/078 AL 2017/136.

Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2017/137, de data
6 de març de 2017, al 2017/201, de data 3 d’abril de 2017.
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats.
5.

INFORMES DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
5.1) En el marc dels assumptes relatius al planejament i gestió urbanística,
mitjançant sengles acords de la Junta de Govern de data 30 de març de 2017
s’han aprovat, respectivament, i de forma inicial els projectes de reparcel·lació
econòmica i d’urbanització de Mas del Pou, sector 20, i de forma definitiva el
projecte d’urbanització de Santa Tecla, sector 5, del planejament municipal.
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5.2) Informar que una vegada posats en funcionaments els col·lectors i l’Estaco
Depuradora d’Aigües Residuals de la zona de ponent del municipi des del
passat dia 1 de març l’ajuntament ha promogut, amb personal propi, l’habilitació
del es escomeses particulars a la xarxa de clavegueram en baixa de les
urbanitzacions que ara es relacionen i amb el calendari que s’indica:
Urbanització
Pins Manous III
Mas Enric
Esplai Tarragoni

Inici
06-03-17
16-03-17
29-03-17

A Pins Manous 3 s’han habilitat unes 90 connexions. Als carrers Segrià, Garraf
i Penedès no es poden connectar per manca de xarxa executada. En aquest
sector només queden unes 30 parcel·les per habilitar la connexió mitjançant els
treballs que fa la brigada. Com que no s’ha localitzat als propietaris al lloc, se’ls
ha deixat un avís de pas amb un telèfon de contacte per coordinar la tasca quan
escaigui.
A Mas Enric s’han habilitat unes 36 connexions. Només manquen 14 immobles
per fer l’habilitació de l’escomesa. Tots tenen deixat l’avís de pas i el contacte
amb la brigada municipal.
A l’Esplai Tarragoní s’ha fet més de la meitat de les parcel·les. En resten per
passar unes 100 parcel·les. Encara no disposem de dades concretes.
5.3) En sessió de la Junta de Govern de data d’avui s’ha adoptat l’acord d’adhesió
a la pròrroga del Pla de Polítiques de Dones del Consell Comarcal 2012-2015,
que permetrà mantenir els serveis de promoció d’activitats formatives destinades
a les dones de la comarca en general i del Catllar el particular. Alhora, aquesta
adhesió ens permetrà participar activament en la creació del Consell Consultiu de
les Dones de la Comarca, procés que s’està iniciant en aquests moments.
5.4) Els treballs de reforma d’una sala amb ús actual polivalent per adequar-la
com a ampliació del centre d’assistència primària i serveis socials, que com
recordareu foren adjudicats a l’empresa CASANOVA BERTRAN SL, es varen
iniciar el passat 23 de març. L’afectació als serveis mèdics serà mínima perquè
quan s’hagi de fer l’obertura de l’espai i els treballs per a la instal·lació de piques
al nou despatx d’atenció mèdica, es programarà per divendres tarda i dissabte,
quan no hi ha consulta.
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5.5) L’execució dels treballs de construcció d’un mur de formigó al límit
occidental de l’ermita de Sant Ramon a causa de l’esllavissament del mur de
pedra existent, adjudicat, com hom recordarà, a l’empresa CASANOVA
BERTRAN SL, s’iniciaran tant bon punt finalitzi l’obra del consultori.
5.6) Continuant amb la informació relativa a obres i serveis municipals,
comunicar que ja s’estan executant els treballs de canvi de bàculs i lluminàries
a la urbanització El Mèdol per adequar l’enllumenat a paràmetres d’eficiència
energètica i evitar la contaminació lumínica del sistema existent, passant a
instal·lar tecnologia led.
5.7) Informat que avui mateix han finalitzat els treballs de pavimentació del vial
d’accés a Manous II adjudicats al seu dia a Patran Costa Dorada, SL.
5.8) Mitjançant acord de la Junta de Govern de 16 de març es varen adjudicar
els treballs de manteniment de les diverses zones enjardinades existents al
nucli urbà del municipi, concretament el cementiri vell, sota el castell, la rotonda
del cementiri, la piscina de la torre d’en Guiu i l’accés a les escoles noves, pel
preu de 3.025,00 euros (IVA inclòs) i les tasques d’escarificar, ressembrar i
adobar dues vegades la gespa de la piscina municipal per l’import de 272,25
euros (IVA inclòs) a l’empresa VOLPAL JARDINS I SERVEIS, SL.
5.9) També mitjançant acord de la Junta de Govern de 30 de març es varen
adjudicar els treballs de manteniment de les franges perimetrals de protecció
contra incendis forestals a realitzar a les urbanitzacions del municipi i
distribuïdes per lots a favor de les empreses VOLPAL JARDINS I SERVEIS,
SL, EXCAVACIONS XAVI LIRIA I BOGA, SL, per un import aproximat de 14.000
euros cadascun dels referits lots.
5.10) La Junta de Govern, mitjançant acord de passat 30 de març, va aprovar
el conveni de cessió d’ús de les pistes de tennis municipals de la Torre d’en
Guiu a establir amb el Club Tennis El Catllar que preveu que l’entitat gestioni
l’ús habitual de les pistes però sense excloure’n el lliure accés als veïns.
5.11) Finalment, en sessió de la Junta de Govern de Local de 30 de març de
2017 es va acordar sol·licitar la pròrroga del programa de col·laboració social
per a l’ocupació d’una persona desocupada per al servei de guaita per a les
activitats extraescolars que finalitzava aquest mes d’abril, i que actualment
ocupa la Sra. Magdalena Asunción Gonzalez Arcos.
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Els membres de la corporació es donen per assabentats
6.

PRECS I PREGUNTES.

Per part del Sr. Alcalde es dóna resposta a les preguntes no contestades en el
Ple anterior:
PREGUNTA:
En relació a la sol·licitud de còpia del contracte amb la empresa de monitoratge
de la gimnàstica per la gent gran:
RESPOSTA:
Malgrat ja es va esbossar la resposta a la qüestió cal afegir que no hi ha
contracte com a tal, si no l’acceptació d’una oferta de preus que és la tarifa
oficial de l‘empresa. Es fa lliurament d’una còpia de la comunicació de
l’adjudicació del servei a l’empresa.
PREGUNTA:
En relació a la sol·licitud d’una còpia del conveni signat per l’ajuntament amb el
club Esportiu Catllar:
RESPOSTA:
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una còpia del conveni de cessió d’ús
del Camp de Futbol Municipal establert amb el Club Esportiu el Catllar.
PREGUNTA:
En relació a la sol·licitud d’una còpia per escrit dels comptes de la festa major
d’estiu, d’hivern, nadal i carnaval, desglossades per conceptes.
RESPOSTA:
Es lliura còpia del major de conceptes de despesa de l’exercici pressupostari
de 2016 corresponent a la partida 01-338-22609 relativa a activitats festives en
que s’hi inclouen tots els conceptes de despesa corresponents a les festes
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majors d’estiu i d’hivern i nadal. Així mateix es lliura full amb els assentaments
corresponents a la despesa del carnaval de 2017.
PREGUNTA:
En relació a la sol·licitud d’un certificat de l’empresa subministradora dels
caramels de la cavalcada de reis i carnaval, conforme aquests complien amb la
normativa per el consum per celíacs e intolerants a la lactosa, tal i com va
afirmar el regidor de festes en un plenari, a la pregunta de la portaveu del PSC.
RESPOSTA:
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una còpia de la fitxa tècnica o
d’especificacions aportada pel fabricant dels següents productes: Sugus bossa
1 kg de Wrigley Co SLU; Dulca 2Kg Gummy Bag de Mondelez España
Comercial SL; Dulca 2Kg Pikotas Watme Bag de Mondelez España Comercial
SL; Dulca 2Kg Pikotas Cola Bag de Mondelez España Comercial SL; Dulca 2Kg
Pikotas Bolsa 4CA de Mondelez España Comercial SL i Dooble Caramelos
Surtidos sabor frutas de Industrias Rodríguez, SA.
PREGUNTA:
En relació a la sol·licitud d’un informe de les visites al Castell del Catllar, així
com dels ingressos per entrades dels anys 2014, 2015 i 2016.
RESPOSTA:
El Sr. alcalde fa lliurament al Sr. López d’una còpia dels informes de visites al
castell corresponents als anys 2014 a 2016 en format PDF i en suport CD-Rom.
Alhora es fa entrega de còpia impresa del major de conceptes d’ingressos dels
exercicis pressupostaris de 2014 a 2016 corresponents a la partida 01-34402
relativa a la venda d’entrades del Centre d’Interpretació Castells del Baix Gaià.
PREGUNTA:
En relació a la pregunta de com és que encara hi ha comptadors amb la
empresa Audax.
RESPOSTA:

10

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

La única factura que arriba encara avui mitjançant la comercialitzadora AUDAX
és la corresponent al CUPS ES0031406321096001JY0F corresponent al
subministrament de la Torre d’en Guiu. Ja es va reclamar la regularització el
passat mes de desembre i s’ha reiterat recentment. Esperem que atenguin la
petició de l’ajuntament i de cara al proper mes de facturació ja estigui el canvi
efectuat.
PREGUNTA:
En relació a la pregunta del motiu pel qual s’ha superat el màxim de fotocopies
contractades amb el renting de la fotocopiadora i que ha suposat un gasto extra
de 336’22 €.
RESPOSTA:
El Sr. alcalde respon que l’import coincideix amb la factura de de la societat Cia.
Reprografia e Informática Bonanova, SA, amb nom comercial CRIBSA, número
MA/62574, de 22 de desembre de 2016 que correspon al període de facturació
del 24 de novembre al 24 de desembre de 2016.
Suposem que el major nombre de còpies efectuades es deu a impressions fetes
amb motiu de les festivitats de la festa major d’hivern, festes de Nadal i Cap
d’any.
No obstant, cal posar de manifest que comprovada la comptabilitat de l’any
2016, aquest fet no esdevé aïllat ni tampoc el de major import pagat, doncs la
despesa liquidada en data 31 de març de 2016 fou de 548,58 € i la de 26 de
gener de 2016 de 462,61 €.
PREGUNTA:
En relació a la pregunta del motiu de la despesa que va ocasionar la factura del
dia 17 de desembre 2016 del bar Deportivo per import de 52’65 €
RESPOSTA:
El Sr. alcalde respon que la despesa correspon a un refrigeri ofert als músics
que varen actuar al ball de la festa major consistent en entrepans i plats
combinats a mode d’àpat. A la mateixa taula asseguts hi havia el regidor de
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festes Sr. Ilé Gomis i la seva parella, essent al seu càrrec les despeses del que
varen consumir.
PREGUNTA:
En relació a la pregunta dels productes que es van comprar i per on, en relació
a la factura per valor de 52’50 € de L’Agulla Dolça.
RESPOSTA:
El Sr. alcalde contesta que la despesa correspon a unes petites bosses de
bombons amb les que es va obsequiar als voluntaris que participen del
programa d’acompanyament a la gent gran “amb tu a prop” com a mostra
d’agraïment pel temps esmerçat.
PREGUNTA:
En relació a la pregunta de qui és el beneficiari del curs realitzat en la acadèmia
Netpol.
RESPOSTA:
El Sr. alcalde respon que el treballador municipal que assistí al curs sobre
seguretat ciutadana impartit per Netpol Seguridad, SL fou el vigilant municipal
Francesc J. Iborra Martínez.
Acte seguit es passa a formular els precs i preguntes corresponents a aquesta
sessió.
Intervé el Sr. Antonio López i sol·licita:
-

Còpia del conveni signat amb el club de tennis el Catllar.
Còpia del conveni signat amb l’associació d’espeleologia.
El cost de la recaptació de la taxa de clavegueram.

El Sr. Antonio López pregunta quines colles castelleres està previst que actuïn
per la festa major.
El Sr. Alcalde li contesta que encara no estan contractades però que seran les
habituals.
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El Sr. Antonio López posa de manifest que caldria fer més publicitat de la
convocatòria d’un procés selectiu per crear una borsa de treball de vigilant, com
ara el facebook i les cartelleres.
El Sr. Carlos Álvarez pregunta sobre la possibilitat de fer extensiu el curs sobre
seguretat ciutadana impartit per Netpol Seguridad, SL i al que va assistir vigilant
municipal Francesc J Iborra Martínez a la resta de vigilants.
El Sr. Alcalde diu que no hi hauria problema sempre que es compatibilitzi amb
el servei.
I, quan manquen tres minuts per 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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