AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 10 DE MAIG DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia deu de maig de
dos-mil divuit, sota la Presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa, 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 Morlà i Mensa
REGIDORS/ES:
Antonio López López
Carlos Álvarez Molina
M Montserrat Inglés Novell
Eva Zafra Agea
Joan Díaz i Rull
Ilé Gomis i Quintero
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Teresa Maria Canela i Armengol
Carles Guillén i Montserrat
M Goretti Gatell i Anglès
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Excusa l’assistència el regidor Sr. Carles Guillén i Montserrat.
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
A1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 12 D’ABRIL DE
2018.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de
data 12 d’abril de 2018, la qual ha estat tramesa juntament amb la convocatòria
i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
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Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta, un cop esmenada, amb el
següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela
i Armengol, M. Goretti Gatell Anglés, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier
Tarantino Mingo,
Hi votem abstenció els regidors Joan Díaz i Rull, Antonio López López, M
Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta s’aprova per majoria.
2.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI MARC DE
COL·LABORACIÓ VIGENT ESTABLERT ENTRE EL CONSELL
COMARCAL I L’AJUNTAMENT EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I
ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I A
POLÍTIQUES D’IGUALTAT PER AL 2018

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 6 d’abril de 2017 es va aprovar
el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’ajuntament en matèria
de serveis 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,
dimanant del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i
col·laboració amb el Departament de Benestar i Família en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
Arran de les novetats introduïdes al Contracte Programa per al període 20182019 per concretar i implementar els acords generals d’aquell previstos per tot
el període de vigència tot mantenint la continuïtat dels serveis que ja es presten,
i es preveuen uns sèrie de mesures que afecten al finançament del servei i que
succintament podem resumir en les següents:
- Les Àrees Bàsiques de Salut mantenen la ràtio de 3 Treballadors/es socials i
2 educadores/rs socials per cada 15.000 habitants i s’hi incorporarà un lloc de
treball de personal administratiu.
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- Augmentar la dotació per cobrir els ajuts d’urgència social, especialment els
referents a les despeses de subministraments bàsics.
- Implementació jurídica total de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de
dependència.
- El Sistema d’intervenció Socioeducativa no residencial per a infants i
adolescents en situació de risc i les seves famílies, que amplia el seu àmbit
d’actuació cap als infants de 0 a 3 anys, essent el cost total del sistema
cofinançat entre la Generalitat (66%) i els ajuntaments (34%).
- Implementació de projectes de cohesió social dins el marc del Decret
150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones
immigrades i de les retornades a Catalunya.
- Implementar el nou model de servei de transport adaptat i posada en marxa
de la línia de foment per a l’accés als serveis socials d’atenció especialitzada
mitjançant ajuts directes de caràcter individual per als afectats o els seus
representants.
- Elaboració del pla municipal LGBTI per desenvolupar i garantir els drets de
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
- Crear el servei d’orientació i acompanyament a les famílies al llarg del seu
cicle vital, com a prova pilot i pel termini de dos anys.
- Manteniment dels itineraris establerts per a la inserció laboral i social de
persones destinatàries de la RMI.
- Assumpció per part dels ens locals de les competències executives en matèria
de joventut (plans locals de joventut).
Examinat el contingut de l’addenda al 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, sens perjudici que les accions del darrer període es
materialitzin al llarg de l’exercici de 2020.
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 l’addenda al conveni de col·laboració vigent establert entre el
Consell Comarcal i l’ajuntament en matèria de serveis 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.
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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
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 Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela
i Armengol, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero,
Marcelo Javier Tarantino Mingo, Antonio López López, M Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per unanimitat.
A2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
Arribats a aquest apartat es passen a tractar les següents mocions:
3.

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC,
UNICAT, PDECAT, ERC I IC-V EN SUPORT DE PROACTIVA OPEN
ARMS I LES ALTRES ONG QUE TREBALLEN EN EL RESCAT I
SALVAMENT AL MEDITERRANI.

Es dóna compte de la següent moció:
“521 persones mortes, registrades, en el mediterrani en el que portem d'any
(dades de 9 d'abril).
Més de 15.800 persones mortes, registrades, des de 2014.
Aquestes són les esfereïdores dades, registrades, no les totals, del camp
d'extermini en el qual s'ha convertit la nostra Mar Mediterrània.
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Aquests són les dades que recull Missing Migrants Project de la International
Organitzation for Migration (IOM) de les Nacions Unides. Avui, malauradament,
mentre estem aquí parlant sobre aquesta qüestió, la dada ja és obsoleta.
Estem davant d'una vergonya mundial que ens hauria de fer reflexionar. Emily
O'ReiIIy, defensora del poble europeu ja va dir que la història ens jutjarà
durament, I no n'hi ha per menys.
La Unió Europea es mira la situació com un problema de seguretat, aportant
solucions que no resolen la causa de la situació. Com a mostra, du a terme
l’Operació Sofia, operació de caire militar, que la cambra alta del parlament
anglès ha denunciat per haver provocat un augment de morts al mediterrani.
Un cop destruïdes les barques utilitzades pels traficants (objectiu de l'operació),
aquests han enviat als refugiats i emigrants en embarcacions més precàries.
Alhora, però, cal que reconeguem que aquesta missió ha ajudat a rescatar a
unes 30.000 persones. I és per aquest motiu que la citada cambra ha demanat
que el treball de rescat i salvament d'aquesta operació de la UE continuï, però
amb vaixells no militars i més apropiats.
AI llarg i ample de la geografia mediterrània s'han comés crims de guerra i
contra la humanitat com a Síria o a Líbia, per citar dos exemples; deportacions
per part de la UE; actuació de les màfies traficant amb persones, esclavitzantles; tortures, violacions, assassinats... . I no podem d'oblidar la tragèdia de la
platja del Tarajal (Ceuta), on hi van morir 14 immigrants (més un de
desaparegut), a mans de la Guàrdia Civil, quan intentaven arribar a territori
espanyol nadant. Altres 23 persones van ser retornades sumàriament a Marroc.
En aquesta situació és primordial la tasca que fan persones i ONG's, com
Proactiva Open Arms, les quals, a banda de salvar i rescatar persones,
denuncien les conseqüències del drama migratori a portes d'Europa. I el preu
que en paguen no és d'agraïment. Persones com el sacerdot eritreu Mussie
Zerai (resident a Itàlia) o la periodista espanyola Helena Maleno resident a
Marroc) estan sent investigats judicialment per defensar els drets humans i
ajudar als refugiats o Proactiva Open Arms, a la qual se l'ha assetjat per part de
guardacostes libis i a qui Itàlia els va confiscar el vaixell que utilitzen al
Mediterrani central, acusats d'afavorir la immigració il·legal.
En contraposició a aquesta política criminal, que a dia d'avui no sols perdura
sinó que s'incrementa, la societat civil catalana va protagonitzar la manifestació
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més massiva a nivell continental per tal d'exigir a les institucions responsables
aturar aquest genocidi.
Com a resposta a aquest drama humanitari, la Generalitat de Catalunya ha
intentat endegar diferents iniciatives per tal de revertir aquestes polítiques que,
un cop més, han topat amb l'oposició de l'Estat espanyol, qui és qui en té les
competències actualment.
Recordem que hi ha més de 15.800 morts registrades al mediterrani des de
2014. Pensem que aquesta xifra incrementaria sensiblement si persones com
Mussie Zerai o Helena Malero no estiguessin treballant defensant els drets
humans o ONG's com Proactiva Open Arms o Metges sense fronteres no
tinguessin vaixells desplaçats salvant i rescatant persones. És injustificable i
inadmissible perseguir-los judicialment i requisar-los vaixells.
Recordem també que, aquest Consell Plenari, va aprovar una Declaració
institucional contra l'Acord entre la UE i Turquia el 22 d'abril de 2018 en la qual,
entre altres es demanava, en el punt segon:
Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i
segures en països d'origen i trànsit i que e! govern espanyol assumeixi la seva
responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i
reassentades que li corresponen.
I en el punt tercer: Denunciar l'expulsió de !es ONG que estan treballant en el
salvament, l'acollida i l'acompanyament de les persones refugiades que estan
en ruta a Grècia.
Cal que tornem a denunciar la situació per la que passen les ONG's,
exemplificat actualment en el cas de Proactiva Open Arms i el seu vaixell
retingut, el capità del qual, Marc Reig, viu a Tarragona.
Aquesta ONG catalana ha treballat, i ho seguirà fent, rescatant i salvant
persones, i ara que s'acosta el bon temps, mentre no es posi remei a les causes
que provoquen el drama migratori, cal que Proactiva Open Arms i altres ONG's
puguin continuar el seu indispensable treball salvant persones.
Per tots aquests motius, els Grups Municipals del PSC, Units pel Catllar,
PDeCAT, ERC i IC-V del Catllar proposen al Ple d'aquest Ajuntament
l'aprovació dels següents,
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ACORDS:
PRIMER.- Expressar la solidaritat i suport de la ciutadania de Tarragona amb
la Fundació Proactiva Open Arms i amb Marc Reig, capità del vaixell, els quals
treballen rescatant i salvant persones.
SEGON.- Donar suport econòmic, mitjançant la via més adient amb la major
celeritat possible, a la Fundació Proactiva Open Arms, per a què pugui seguir
fent la seva necessària tasca.
TERCER.- Instar les autoritats judicials de Catània arxivar la causa oberta
contra aquesta ONG catalana, la qual acusen d'afavorir la immigració il·legal.
QUART.- Instar la UE que doni suport econòmic, logístic i legal a les ONG que
treballen al mediterrani rescatant i salvant persones; que dugui a terme
polítiques de cooperació, reconstrucció, econòmiques, de desenvolupament
amb els països d'origen que actuïn sobre l'arrel del problema del drama
migratori i que apliqui, també, polítiques d'acollida que garanteixin la
subsistència i els drets més bàsics de les persones que fugen de la misèria i de
la guerra.
CINQUÈ.- Instar el Parlament de Catalunya, que en el marc de la política
exterior que està desenvolupant des de Valònia, prengui les mesures
necessàries per tal de defensar els interessos i l'activitat que està
desenvolupant aquesta ONG catalana.
SISÈ.- Instar la UE que canviï l'operació militar Sofia pet una altra d'humanitària
que dugui a terme tasques de salvament i rescat amb vaixells no militats i
apropiats i de suport a les ONG.
SETÈ.- Comunicar aquests acords a la Fundació Proactiva Open Arms, al jutjat
que instrueix aquesta causa, als òrgans de govern de la Unió Europea i al
Parlament de Catalunya.”
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela
i Armengol, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero,
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Marcelo Javier Tarantino Mingo, Antonio López López, M Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: Cap.
Vots en contra: Cap.
Amb la qual cosa la moció s’aprova per unanimitat.
El regidor Sr. Antonio López manifesta la seva satisfacció pel fet que s’ha
exculpat als tres o quatre bombers de Sevilla dels delictes dels que se’ls
acusava.
4.

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’UNICAT,
PDECAT, ERC I IC-V EN DEFENSA DEL MODEL SANITARI CATALÀ I
LA UNIVERSALITZACIÓ DE L’ATENCIÓ SANITÀRIA.

Es dóna compte de la següent moció:
“EI Govern de l'Estat espanyol ha presentat recurs d'inconstitucionalitat contra
la Llei 9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de
l'atenció sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern
de l'Estat que contínuament utilitza els tribunals pet a qüestionar i no respectar
la voluntat de les catalanes i els catalans representats en el Parlament de
Catalunya. De fet, el Parlament de Catalunya el que fa quan legisla tan amb la
Llei 21/2010 com en la citada del 2017, és complir fil per randa el que disposa
l'article 23 de l’Estatut d'Autonomia de Catalunya: "Totes les persones tenen
dret a accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de
responsabilitat pública, en els termes que estableixin les lleis".
Alhora, el recurs és un atac directe al model sanitari català. Els valors que la
nostra societat ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut,
incorporen la universalització de l'atenció sanitària, sense matisos. EI dret a la
protecció de la salut de totes les persones està recollit i emparat a la Declaració
Universal dels Drets Humans i a d'altres resolucions i normes de dret
internacional que han estat subscrit per l'Estat espanyol ¡ que clarament el
posen en evidència pel fet de recórrer al Tribunal Constitucional.
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L'aprovació de la Llei 2/2017 va deixar enrere el Reial Decret llei 16/2012 que
va suposar un atac competencial i la introducció d'unes limitacions en l'accés a
la sanitat que no compartim.
Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema
Nacional de Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla
per garantir l'accés, la gratuïtat i la universalitat de l'atenció sanitària als
col·lectius més vulnerables.
Per tots aquests motius, l'Ajuntament del Catllar acorda:
Primer.- Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del
Govern de l'Estat espanyol d'un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei
9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l'atenció
sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.
Segon.- Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l'Estat
amb la utilització constant del sistema judicial en contra de ta voluntat de la
ciutadania de Catalunya expressada a través dels nostres legítims
representants al Parlament de Catalunya.
Tercer.- Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la
gratuïtat que garanteix I ‘accés als col·lectius més vulnerables tal com es recull
a la llei recorreguda, al nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i
normes de dret internacional subscrits per l'Estat espanyol.
Quart- Mostrar el compromís del nostre Ajuntament en una defensa activa
d'aquest model davant els partits que de manera continuada qüestionen els
valors d'una societat oberta, diversa i inclusiva.
Cinquè.- Donar suport i subscriure el manifest titulat "Salut, un dret de tothom"
impulsat per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal
a la salut.
Sisè.- Donar trasllat d'aquesta moció al Govern de l'Estat espanyol, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del
nostre país (ACM i FMC) i a la Generalitat de Catalunya, concretament al
Departament de Salut i CatSalut”
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela
i Armengol, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero,
Marcelo Javier Tarantino Mingo, Antonio López López, M Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea
Abstencions: Cap.
Vots en contra: Cap.
Amb la qual cosa la moció s’aprova per unanimitat.
5.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE LA
XARXA D’IMPULSORS ALS MUNICIPIS DE LA GARANTIA JUVENIL.

Es dóna compte de la moció presentada pel Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya relativa a la xarxa d’impulsors als municipis de la
garantia juvenil.
Per part del portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
es proposa la introducció d’esmenes a la moció presentada per tal que pugui
ser assumida pels grups municipals que conformen l’equip de govern.
El grup municipal proposant accepta les esmenes proposades i per tant el text
de la moció que es sotmet a votació és el següent:
“La Garantia Juvenil és un projecte impulsat i cofinançat per la Unió Europea
amb l'objectiu de garantir que les persones joves que ni treballen, ni estudien,
ni segueixen cap tipus de formació, rebin una oferta d'ocupació de qualitat,
educació contínua, formació com a aprenents, o un període de pràctiques
laborals. La finalitat d'aquest programa és reduir l'atur juvenil i aconseguir un
canvi estructural de les condicions d'accés dels joves a l'ocupació a través de
mesures concretes de l'àmbit del treball, la formació i l'emprenedoria.
A Catalunya, aquesta iniciativa s'ha desplegat a través del Servei d'Ocupació
de Catalunya arran de l'Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual
s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa
d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i s'obre la
convocatòria anticipada per a l'any 2015, modificada per l'Ordre TSF/177/201
6, de 22 de juny.
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Segons la informació de la Generalitat de Catalunya, les darreres
contractacions de personal tècnic que forma part de la Xarxa d'impulsors del
programa de Garantia Juvenil en virtut de la Resolució TSF/1 823/2017, de 13
de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2017 de les subvencions
destinades a la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya, així com les pròrrogues de les contractacions efectuades en les
diferents convocatòries, són ajornada completa i finalitzen el 30 de juny de
2018.
A diferència d'altres anys, aquest 2018 no s'han publicat les convocatòries
públiques per a sol·licitar la continuïtat dels diversos impulsors comarcals de la
garantia juvenil. Arran de les cartes adreçades per diversos Consells Comarcals
a la directora del Servei d'Ocupació de Catalunya, s'ha confirmat que no es
preveu renovar aquesta figura i que es pretenen dur a terme altres tipus de
polítiques d'intervenció directa sobre les persones joves que en cap cas s'han
descrit ni especificat.
La figura dels impulsors de la garantia juvenil són fonamentals per seguir
treballant amb el col·lectiu de joves i la pèrdua d'aquesta figura pot
comprometre la incorporació dels joves al mercat de treball. Els impulsors i les
impulsores han posat en marxa unes polítiques d'orientació en temes laborals i
formatius que anteriorment no existien, obrint una porta d'accés als i les joves i
realitzant un servei d'acompanyament més proper del que el Servei d'Ocupació
de Catalunya pot fer.
A més, resulten vitals per als territoris amb municipis més petits ja que les eines
del SOC no hi arribaven, i també fonamentals per a l'arrelament de les per
sones joves al territori.
En aquest sentit, i segons la Comissió Europea, malgrat el retard generalitzat a
tot l'Estat en la certificació de la programació prevista per la garantia juvenil,
encara s'està a temps de cobrar la totalitat de l'assignació conforme es
certifiquin les activitats subvencionables.
Per aquests motius, el Partit dels Socialistes de Catalunya presenta els
següents acords per a la seva aprovació en aquest ple:
1 .- Instar al Govern de la Generalitat a:
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- Prorrogar, a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i de la Direcció
General de Joventut, la Xarxa d'Impulsors del Programa de Garantia Juvenil a
Catalunya o incorporar una figura similar a les mateixes entitats on estaven els
Impulsors, com a mínim, durant el transcurs del Programa de Garantia Juvenil
(201 4-2020).
- Crear una nova figura tècnica que, aprofitant el bagatge i l’èxit de la xarxa
d’impulsors del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, sigui present arreu
del territori, que esdevingui un referent de les persones joves i s’encarregui de
fer-ne l’atenció i l’acompanyament des d’una perspectiva integral. Es a dir
mantingui la proximitat amb el jovent però encomanant altres funcions a aquests
referents territorials.
2.- Instar al Govern de la Generalitat a destinar els recursos necessaris i
suficients a polítiques d'intervenció directa sobre les persones joves, degut a
que la Xarxa d'Impulsors no té sentit si no hi ha una cartera de serveis i uns
recursos a oferir als i les joves.
3.- Instar al Govern de la Generalitat a garantir la màxima coordinació i
col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i la Direcció
General de Joventut en totes les mesures i programes que s'adrecin als i les
joves, i que per assolir una millor execució de la mateixa en el nostre municipi,
sempre es col·labori amb aquest ajuntament.
4.- Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Govern
de la Generalitat, a la Representació de la Comissió Europea a Catalunya, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació de Municipis de Catalunya,
i als principals sindicats del país: UGT i CCOO.
Acte seguit es sotmet a votació la moció esmenada amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela
i Armengol, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero,
Marcelo Javier Tarantino Mingo, Antonio López López, M Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: Cap.
Vots en contra: Cap.
Amb la qual cosa la moció s’aprova per unanimitat.
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6.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE LA
UNIVERSALITZACIÓ DELS SERVEIS SANITARIS I LA LLUITA
CONTRA LES LLISTES D’ESPERA.

Es dóna compte de la següent moció:
“El passat dia 7 d'abril va celebrar-se el Dia Mundial de la Salut, enguany
l’Organització Mundial de la Salut es va plantejar l'objectiu d'assolir la cobertura
sanitària universal per a tothom.
Dels del nostre municipi volem sumar-nos a aquest objectiu, denunciant el
trencament que el Govern del Partit Popular ha fet de la Llei General de Sanitat,
la Llei Lluch que va garantir la cobertura universal del dret a l’atenció sanitària i
a la protecció de la salut.
El decret-Llei del 2012 del Partit Popular va excloure d'aquest dret a centenars
de milers de persones i el que és mes greu als més vulnerables. I a més, ha
presentat recurs d'inconstitucionalitat a la Llei aprovada pel Parlament de
Catalunya de 27 de juny passat que garantia de nou la Universalització de
l’Assistència Sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de
la Salut.
Més enllà de rebutjar aquesta mesura i exigir al Govern de l'Estat la retirada del
recurs, que ha deixat suspesa la Llei, també s'ha de poder garantir que els
ciutadans i ciutadanes de Catalunya siguin atesos dins d'uns temps garantits i
raonables, i aquest aspecte es responsabilitat únicament i exclusiva de la
Generalitat de Catalunya.
Segons dades del Departament de Salut, les llistes d'espera per una intervenció
quirúrgica a desembre del 2017 era de 163.809 persones, la de consultes
externes i especialistes era de 421.841 persones i la de proves diagnòstiques
era de 105.290 persones.
El Govern de la Generalitat no ha complert cap dels compromisos que va
adquirir el febrer del 2016 de reduir en un any un 10% el temps d'espera per a
les intervencions quirúrgiques, i el 50% del temps d'espera per a fase
diagnòstica o de visita a l'especialista.
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Cal afegir que de manera reiterada s'incompleix l'acord del Parlament de
garantir la visita al Centre d'Atenció Primària en 48 hores. Totes aquestes dades
adquireixen més gravetat per les diferències territorials, on entre comarques es
poden doblar els dies d'espera per alguns procediments quirúrgics.
Per tot això, des del Grup Socialista a I ‘Ajuntament de EI Catllar, sol·licitem a
la resta de grups municipals, el suport als següents acords:
1.- Instar al Govern d'Espanya perquè promogui la derogació del «Real DecretLlei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents pet garantir la sostenibilitat del
Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves
prestacions"
2.- Exigir la retirada del recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern
d'Espanya contra la llei 9/2017 de 27 de juny d'Universalització de l'assistència
sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut,
aprovada pel Parlament de Catalunya.
3.- Instar a la Generalitat de Catalunya a establir les mesures necessàries, amb
objectius clars, calendari, pressupost informes d'execució per disminuir la bossa
actual de llista d'espera tant en proves diagnòstiques, visites a l'especialista,
com proves quirúrgiques.
4.- Instar a la Generalitat de Catalunya a l'aprovació d'un Decret d'Accessibilitat,
on s'estableixin uns temps màxims garantits per a tots els serveis sanitaris,
garantint la qualitat i l'equitat territorial.
5.- Traslladar aquests acords al Govern d'Espanya, a la Generalitat de
Catalunya (Departament de Salut), i als grups parlamentaris del Congrés de
Diputats, del Senat, i del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis
de Catalunya, i a l'Associació de Municipis de Catalunya.”
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat:
Hi voten a favor els regidors Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell,
Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: Cap.

14
1.2.1.2 2018.005(346)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Hi voten en contra l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria
Canela i Armengol, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i
Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo,
Amb la qual cosa la moció no s’aprova.
La Sra. Regidora Teresa Maria Canela hi exposa, en nom dels Grups
Municipals que composen l’equip de govern, que no podem votar que si a la
moció, per quan si be estem d’acord amb la universalització dels serveis
sanitaris, no estam d’acord amb el segon punt dels acords proposats.
Els CAPs garanteixen les visites amb programes de gestió a la demanda.
Respecte de les intervencions quirúrgiques, per tal de reduir les llistes d’espera,
s’havia iniciat uns programa de derivació de pacients cap a hospitals amb
menys llista d’espera, que s’ha vist truncat amb l’aplicació de l’article 155 i pel
fet de no tenir govern a la Generalitat.
Finalitzada aquesta intervenció s’absenta de la sessió la Regidora Sra.
Montserrat Inglés.
El Regidor Sr. Antonio López manifesta que el seu grup municipal no critica
l’assistència dels pacients als CAPs, sinó les llistes d’espera dels especialistes
i que considera que l’article 155 és una mal excusa ja que el Departament de
Salut a continuat funcionat amb normalitat.

B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
7.

DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL NÚM. 2018/137 AL 2018/188.

Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2018/137, de data
9 d’abril de 2018, al 2018/188, de data 7 de maig de 2018.
Els membres de la corporació es donen per assabentats.
8.

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2018/181, DE 27
D’ABRIL, RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
DE L’EXERCICI DE 2017.
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Es dóna compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici
2017 que diu el següent:
“Decret núm. 2018/181
Vista la liquidació del pressupost propi de l’Ajuntament del Catllar presentada
pel Secretari-Interventor municipal, corresponent a l’exercici 2017.
Vistos els articles 47,48 i 89 del Decret 500/1990, de 20 d’abril, de
desenvolupament de la Llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals i l’article
191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vists els informes favorables emesos pel secretari-interventor.
En conseqüència RESOLC:
Primer.

a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
Segon.

Aprovar la liquidació del pressupost propi de l’Ajuntament del Catllar
presentada per la Intervenció municipal, corresponent a l’exercici
2017, d’acord amb el següent resum:
Obligacions reconegudes pendents de pagar:
233.512,04€
Drets reconeguts pendents de cobrar:
1.192.888,79€
Resultat pressupostari ajustat:
806.097,40€
Romanent de Tresoreria:
2.635.643,97€
- Afectat a despeses amb finançament finalista 655.901,21€
- Per despeses generals
1.979.742,76€
Romanent de Crèdit
1.212.301,71€
- Incorporable
882.782,82€
- No incorporable
329.518,89€
Deute viu a 31-12-17 (no inclou retorn PMTE):
0,00€
Ràtio legal del deute viu:
0,00%
Capacitat de finançament:
919.425,44€
Marge regla de la despesa:
125.449,29€
Remetre una còpia de la liquidació al departament de Governació de
la Generalitat de Catalunya i a la delegació territorial de Tarragona
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
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Quart.

Donar compte d’aquest decret al Ple de l’ajuntament.

El Catllar, 27 d’abril de 2018”
Els membres de la corporació es donen per assabentats.
Previ a l’inici del punt següent, s’absenta de la sessió el regidor Sr. Joan Díaz.

9.

INFORME DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
- A nivell de les convocatòries d’ajuts que promou la Diputació de Tarragona,
informar que mitjançant acord de la Junta de Govern de data 26 d’abril de 2018
hem aprovat la concurrència a la convocatòria de subvencions en el marc del
programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants
públiques de titularitat municipal i del primer cicle d’educació infantil en escoles
rurals, curs 2017-2018. La convocatòria preveu un ajut corresponent a 875 €
per alumne i curs.
Així mateix i mitjançant acord de la Junta de Govern de data 17 d’abril de 2018
es va aprovar la concurrència al programa específic d’obres per al sanejament,
abastament i distribució d’aigua potable i del programa de modernització
d’equipaments informàtics per garantir l’administració electrònica (PEXI) de
l’anualitat 2018 del Servei d’Assistència Municipal per a la portada d’aigua al
camp de futbol municipal des del pou de la farga i per a la millora i manteniment
dels equips informàtics i eines ofimàtiques de l’ajuntament
- En quant als ajuts atorgats per l’ajuntament a particulars i entitats, informar
que mitjançant sengles acords de la Junta de Govern es van atorgar els ajuts
següents:
Ajut del 100% del cost dels llibres de text de primària i secundària de l’lnstitut
Escola l'Agulla als alumnes, matisant que s’han denegat dues sol·licituds pel fet
de correspondre a alumnes no empadronats al municipi i s’ha requerit la millora
de la sol·licitud o documentació complementària respecte de 32 peticions.
- En el marc dels assumptes relatius al planejament i gestió urbanística, dir que
a la Junta de govern de data d’avui s’ha aprovat inicialment el “Projecte per
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finalització de la xarxa de clavegueram de la urbanització Pins Manous del
Catllar” en tant que addenda al projecte d’urbanització del sector 22 del POUM
per finalitzar l’obra urbanitzadora i resoldre la connexió al sistema de
sanejament d’uns quants veïns. En execució d’aquest projecte caldrà realitzar
unes expropiacions i ocupacions temporals que seran sotmeses a la
consideració del ple en el moment escaient.
- En el marc de les obres municipals en execució, indicar que s’han iniciat
diligencies prèvies amb l’adjudicatària de l’obra de construcció de la vorera al
camí de Tarragona, SEÑALES GIROD, SL, degut al retard en l’execució
d’aquestes.
- Informar que mitjançant acords de la Junta de Govern Local de 17 d’abril i
després de resoldre la concurrència de propostes incurses en baixa
desproporcionada o temerària, s’ha aprovat la relació classificada de les
empreses presentades en el procediment de contractació del subministrament
i instal·lació de nous bàculs i lluminàries de la xarxa d’enllumenat públic dels
sectors de Mas de Cargol i Coll de Tapioles, en que l’empresa en primera
posició és ETRA BONAL, mentre que per al sector de Pinalbert l’empresa amb
major puntuació és BOSIR, SA.
- En matèria de medi ambient l’ajuntament ha adjudicat els treballs de neteja i
sanejament de diferents punts d’abocament incontrolat de runes i residus al
terme municipal per import de 7.139 € al contractista Jordi Bové i Fraga (BOGA).
- Informar que s’han adjudicat els treballs de reparació del ferm de la vorera del
carrer Tamariu de la urbanització Masia de Boronat corresponent a la zona
d’estacionament de vehicles, de poc més de 200 m2, confrontant amb el camp
de futbol municipal al contractista Patran Costa Dorada, SL per un import de
13.382,19 €, doncs el tram presenta un estat de deteriorament avançat degut
als anys transcorreguts des de la seva construcció i per l’acció de les arrels dels
arbres que han aixecat el paviment, dificultant la mobilitat de les persones i
comprometent-ne la seguretat.
- Recollint la proposta d’un grup de joves del municipi s’ha adquirit un
equipament per a la pràctica esportiva a l’aire lliure (STREET WORKOUT). En
concret es tracta del model Action 3 de l’empresa Happyludic Playground and
Urban Equipment, SL, i que té un cost de 5.437,74 €. Es preveu que s’instal·li
al costat del parc de salut de la gent gran del carrer Eufemià de Queralt.
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- També s’ha adjudicat, a petició de la Colla de Diables del Catllar la construcció
d’una cambra higiènica a l’antic escorxador, d’acord amb la memòria tècnica
redactada per l’arquitecte Jonathan López Skoog, amb un pressupost
d’execució de 7.999,98 € a favor del contractista Sergio Pérez Garcia i pel tipus
esmentat.
- En relació amb diferents qüestions inherents a l’àrea de recursos humans, en
primer terme, informar que el Sr. Aitor Marsal Cruzado, que prestava els seus
serveis com a informàtic en el marc del programa de Garantia Juvenil, la
prestació del qual finalitzava a finals del corrent mes de maig, ha sol·licitat la
baixa voluntària per haver rebut una oferta de treball del sector privat, a la qual
s’incorporarà de forma immediata, essent el darrer dia de treball el 4 de maig.
El fet de no exhaurir el termini total de prestació minorarà l’import de la
subvenció percebuda al respecte.
També informar que el vigilant municipal amb TIP 005 ha iniciat, el passat dia
2 del corrent, el curs de vigilant que imparteix l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya. La data prevista de finalització és el dia 25 de maig. Els torns de
treball afectats s’han cobert mitjançant substitucions dels companys i amb
càrrec al crèdit horari que té l’ajuntament al respecte.
Alhora, mitjançant Decret de l’alcaldia 2018/185, de 3 de maig, s’ha concedit al
treballador FX F R, amb motiu del naixement del seu fill, el permís per
hospitalització d’un familiar de fins al segon grau durant tres dies a comptar des
del dia 24 d’abril i finalitzat el dia 26 d’abril de 2018; així mateix li ha estat
concedit el permís per maternitat compartida i simultània amb la mare de 14
dies, a comptar des del dia 2 de maig i fins el dia 15 de maig de 2018 i el permís
per paternitat des del dia 16 de maig i durant el termini màxim de quatre
setmanes, havent de reincorporar-se al servei el dia 13 de juny de 2018, d’acord
amb les peticions efectuades a l’efecte.
Mentre duri aquesta situació les funcions del lloc de treball han estat
assignades, de forma accidental i mancomunada, a la resta de professors de
l’escola de música d’acord amb la coordinadora de l’Escola Municipal de
Música.
Informar també que l’ajuntament, en atenció a les peticions d’alguns usuaris i
usuàries i per donar un millor servei a la gent gran del municipi i maximitzar l’ús
de les instal·lacions de la llar d’avis, ha posat en funcionament, a mode de prova
pilot, el servei de matinal de la llar d’avis que s’obrirà de dilluns a divendres
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laborables des de dos quarts d’onze a dos quarts d’una del migdia, establint-se
com a període de prova fins al dia 15 de juny de 2018, per atendre aquestes
necessitats s’ha ampliat la jornada laboral de la treballadora municipal J M O.
En aquest mateix àmbit de qüestions, s’ha encomanat l'exercici de funcions
corresponents a administratiu d’administració general, grup C1 als Srs. A R R,
E P i O, N G i S i S R N, personal laboral fix d’aquest ajuntament, categoria
auxiliar administratiu (C2) d’administració general, per considerar-los
suficientment capacitats, en règim de compatibilitat de funcions amb les tasques
pròpies del seu actual lloc de treball i amb els efectes econòmics que pertoquin.
Finalment, informar que els representants sindicals del personal funcionari i
laboral de l’ajuntament, mitjançant escrit de data 26 d’abril de 2018 han
denunciat el pacte de condicions laborals vigent a l’ajuntament, iniciant-se,
doncs, el procés de negociació col·lectiva del nou acord de condicions laborals
del personal funcionari i conveni col·lectiu del personal laboral. En la Junta de
Govern de data d’avui s’han designat com a representants de l’ajuntament a la
Comissió Negociadora l’alcalde i el regidor de personal, comptant amb
l’assistència tècnica del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de
Tarragona. S’anirà informant a quest Ple dels avenços assolits en les
negociacions.
- En referencia als treballs de prospecció arqueològica de delimitació del solar
on s’ha d’ubicar l’edifici educatiu d’ensenyament secundari i escola municipal
de música, adjudicats a ABSIS Patrimoni Cultural (Enric Vilalta Ribé, NIF
39711032-Z), aquests s’iniciaran el proper dilluns dia 14 del corrent i es
perllongaran durant tota la setmana. Atès que no es disposarà de la zona
d’aparcament i com a solució transitòria, prèvia conformitat del centre i a criteri
tècnic, es tallarà la circulació d’entrada des de la T-203 al camí de Tarragona,
convertint els dos carrils en un únic sentit de circulació i s’accedirà al centre des
e l’interior de la vila o des del carrer de les escoles noves. Al vigilant de torn li
donarà suport personal de la brigada degudament equipat i a més, el centre
obrirà les seves portes 15 minuts abans al matí per permetre l’entrada
esgraonada de l’alumnat. Un cop els alumnes hagin accedit al centre es
restabliran les condicions normals de circulació. Durant aquests dies s’enviarà
nota informativa als pares i veïns de la part alta del carrer de França i es posaran
cartells a l’efecte.
- La Junta de Compensació de Mas de Panxé ha sol·licitat, mitjançant escrit
presentat a l’ajuntament en data 10 d’abril de 2018, amb registre general
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d’entrada número 1.424, la recepció provisional i parcial de la xarxa
d’abastament d’aigua potable del sector recentment executada. L’enginyer de
l’ajuntament, mitjançant informe de 14 de març requeria l’aportació de
determinada documentació necessària a la finalitat pretesa, part de la qual i en
virtut de la predisposició de l’ajuntament, fou sol·licitada des de secretaria a
EMATSA directament a fi i efecte de facilitar el tràmit. Després de diverses
converses amb el president de la Junta de Compensació, amb el seu gestor i
amb l’arquitecte director de l’obra, i cal afegir amb certes desavinences en algun
moment, a data d’avui i per poder materialitzar la recepció només manca que
la Junta aporti la conformitat del Departament de Salut en quant als criteris
sanitaris de qualitat de l’aigua de consum humà. Tant bon punt estigui
completada la documentació, sotmetrem l’aprovació de la recepció a la
consideració de la Junta de Govern.
Els membres de la corporació es donen per assabentats.
10. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde procedeix a donar resposta a les preguntes formulades en el Ple
anterior, prèviament, però té a bé fer el següent aclariment respecte el prec que
seguidament es transcriu:
“El Sr. Alcalde en el ple anterior al meu suggeriment de no fer les pistes de
pàdel pels motius que ja vaig exposar i fer a canvi una tercera pista de tennis,
em va respondre que es deu a una petició de la Junta del Club de Tennis, doncs
bé sembla que aquesta afirmació no era del tot correcta ja que en el registre de
l’ajuntament hi ha una carta de l’esmentada Junta en la qual sol·licita la tercera
pista de tennis per a poder estar homologats per organitzar campionats i degut
a la massificació de les dues existents, acompanyaven a aquest escrit amb un
document de la federació de tennis. Per tot l’exposat sol·licitem que no es
construeixin les pistes de pàdel i si la tercera pista de tennis, tal i com va
sol·licitar el grup del PSC i la Junta del Club de Tennis del Catllar”
Resposta:
El Sr. alcalde matisa que, a banda de la conformitat inicial dels representants
del club de tennis del Catllar a la proposta de construir unes pistes de pàdel, és
quan l’ajuntament ja té el document tècnic i la contractació administrativa
adjudicada quan surt la proposta de la instal·lació de la tercera pista de tennis
per possibilitar la disputa de campionats oficials.
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No obstant les circumstàncies esmentades, es va consultar amb l’arquitecte de
l’ajuntament la viabilitat de la instal·lació de la tercera pista de tennis, no essent
possible construir una tercera pista que permetés la disputa de campionats, per
manca d’espai, essent possible encabir-hi, només, una pista d’entrenament,
que en cap cas resolia la problemàtica, tal i com es descriu en l’informe que
seguidament es transcriu:
“Segons cartografia municipal, l’opció d’instal·lació d’una pista de tennis queda
descartada degut a que no es disposa de la superfície mínima necessària, ja
que es disposa de 34,77x14,02m, mentre que en el cas de les pistes de dobles
reglamentàries com a ús recreatiu (inferiors a les homologades per campionats)
les mides necessàries són 34,77mx17,07m i les individuals reglamentàries com
a ús recreatiu són 34,77mx14,33m. En el cas de les pistes de dobles
reglamentàries per campionats les mides necessàries són 36,57mx18,29m i les
individual reglamentàries per campionats són 36,57mx17,07m.
Per una altra banda, es va descartar l’opció d’ampliar la zona esportiva per la
zona sud-oest de l’actual zona, ja que segons el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal aquests terrenys no estan previstos com a sistema d’equipaments
esportius.”
Finalment resta dir que la possibilitat de construir aquesta tercera pista
confrontant amb les dues existents però a la banda de l’arbreda no seia possible
amb el planejament a la ma per quant el sistema d’aquella part de l’equipament
és d’equipaments en comptes d’equipament esportiu, més enllà del fet que
tampoc hi cabria per quant hi ha els tensors de la carpa que no es poden
desplaçar.

Pregunta:
- Queremos saber si se ha firmado algún convenio con el Departament
d’Ensenyament para la construcción del nuevo centro educativo, si este centro
ha sido una petición de dicho departamento, si no es así quien financiara este
centro, se sabe el coste, la competencia de construcción de centros de
secundaria es de la Generalitat y no de los municipios, y como es que pese
solicitar este ayuntamiento que el Departament d’ensenyament nombrara un
arquitecto para la mesa de contratación este ha declinado no nombrar a
ninguno.
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Resposta:
El Sr. alcalde informa que l’equip de govern ha recollit una demanda dels pares
d’alumnes que cursen l’educació primària a la vila i que volen que la secundària
es faci íntegrament al municipi i l’ha conjugat amb la necessitat d’obtenir un
espai adequat on desplegar el potencial de l’escola municipal de música i dels
altres ensenyaments que imparteix l’ajuntament, amb la possibilitat d’ampliarne l’oferta i capitalitzar i consolidar, així, els anys i les inversions fetes en
aquesta faceta educativa, essent la solució destriada la construcció d’un edifici
polivalent que albergui ambdues activitats, els ensenyaments reglats i els
ensenyaments musicals i de llengua estrangera. Tenint en compte que la
inversió per a l’escola municipal de música calia escometre-la igualment si es
pretenia accedir a l’oficialitat dels estudis musicals.
Alhora, l’equip de direcció de l’Institut Escola l’Agulla avala aquesta opció
conjunta.
En quant a l’existència o no d’un conveni amb el Departament d’Ensenyament
i, ensems, relatiu al finançament, la resposta en el moment actual és no, però
s’han mantingut converses tant amb els màxims responsables dels Serveis
Territorials com amb la Direcció General de Centres Educatius per travar i
materialitzar aquesta col·laboració.
Finalment, en quant a la manca de designació d’un tècnic per part del
Departament d’Ensenyament per formar part de la mesa de valoració de les
ofertes presentades en l’expedient de contractació dels serveis d’un arquitecte
per la redacció d’un projecte executiu per la construcció d’un edifici per ser
destinat a equipament públic, amb la finalitat d’ubicar-hi un centre
d’ensenyament secundari i una escola de música municipal, informar que la
designació o no de personal propi per a la participació en aquests processos és
una facultat que està entre les pròpies de l’autoorganització del Departament i,
en tant que potestativa, no entrem a discutir ni qüestionar.
Pregunta:
- Volem saber com està la solució de la brutícia del pati del carrer Prat de la
Riba 13, de la qual ja vàrem preguntar en el ple de febrer i els veïns porten
enviant instancies a l’ajuntament des del mes de setembre de 2016.
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Resposta:
L’ajuntament està recopilant i preparant els documents tècnics necessaris per
iniciar els expedients escaients per garantir la neteja, salubritat i seguretat de
tots aquells edificis o espais privats que presentin alguna incidència en
aquestes matèries. La tasca s’ha demorat més del previst per circumstàncies
organitzatives externes a la voluntat de l’equip de govern, però estem en
disposició d’afirmar que en breu s’incoaran els expedients necessaris en virtut
de les inspeccions tècniques que s’han de realitzar.
Pregunta:
- La reclamació patrimonial del Sr. Israel García de Mas de Cosme que
l’ajuntament va desestimar por considerar que els arbres no estaven en
propietat municipal, aquest veí ha aportat documentació que demostra el
contrari, ja que aquests terrenys varen ser cedits a l’ajuntament per part de la
Junta de Compensació, el que ens estranya és que l’ajuntament digues que no
eren seus tenint aquesta documentació en poder seu.
Resposta:
En primer terme hem de dir que l’error en la identificació de la propietat es deu
a la manca d’actualització de la base de dades cadastral, que és on es consultà
la titularitat dels terrenys sense anar més enllà. Una vegada posat de manifest
l’error, s’admetrà a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial del veí
per quant l’arbre causant dels danys està en terrenys de propietat municipal. En
breu es donarà tràmit a aquesta reclamació tot esmenant la posició inicial de
l’ajuntament.
Pregunta:
- L’entitat Urbanística de Parc de Llevant ha sol·licitat en vàries ocasions una
solució a l’ajuntament sobre els arbres que estan aixecant les voreres i afecten
les conduccions de llum, gas, aigua i telecomunicacions. Ens agradaria saber
quina resposta ha donat aquest ajuntament a aquestes peticions?.
Resposta:
Per donar una resposta adequada a la problemàtica de l’arbrat s’ha sol·licitat
un informe pericial a un enginyer tècnic agrícola expert en arbrat urbà. Un cop
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tinguem el resultat informarem a l’entitat i implementarem la mesura o mesures
escaients.
Pregunta:
- Com és que s’ha autoritzat el canvi de preus al nou concessionari de la Torre
d’en Guiu just després dels pocs dies de l’adjudicació a la que es va presentar
estant d’acord amb els preus que l’ajuntament establia a les bases i tenint en
compte que no ha justificat aquesta pujada.
Resposta:
L’actual adjudicatària de la concessió va presentar, el passat dia 1 d’abril, escrit
sol·licitant autorització d’augment en la llista de preus del bar-restaurant, que
aplicà de forma unilateral des d’aquell mateix moment.
Detectada aquesta anomalia, i en resposta a aquella petició, mitjançant escrit
de l’alcaldia del passat dia 9 d’abril es va informar l’adjudicatària de quines eren
les seves obligacions assumides amb la concurrència a la licitació, dimanants
de la seva oferta i del plec de condicions, i es denegà el referit augment, doncs
així s’entén pel fet que en la seva memòria de gestió no en proposava cap,
assumint, doncs, els preus proposats en la licitació i per al primer any de
vigència del contracte.
Alhora també se li recordà l’obligació de comptar amb un menú diari al preu de
10 € i amb tres opcions per a cadascun dels plats.
Pregunta:
- El Síndic de Greuges el dia 12/12/17 va sol·licitar una resposta sobre una
resolució de data 7/3/17 a dia 12/3/18 es queixa de que no ha rebut resposta.
S’ha l’ha contestat ja?.
Resposta:
En quant a aquesta qüestió, informar que ja es va donar complida resposta al
Síndic i que la manca de resposta no era tal, doncs el que es demanava era
una concreció a informacions anteriorment facilitades i l’acreditació que s’havia
comunicat la informació municipal i des de l’ajuntament als veïns promotors de
la queixa a la sindicatura.
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Pregunta:
- Com es que Hisenda ens fa varis requeriments sobre l’IVA no liquidats, essent
els requeriments de desembre de 2017 i havent estat abonats en temps ens ha
generat interessos de demora, la notificació és de març del 2018.
Resposta:
Per error ens vàrem deduir al primer trimestre de 2016 l’IVA d’una factura que
ja havíem deduït en un trimestre anterior i per aquest motiu, fetes les oportunes
comprovacions i tràmits per l’AEAT, es presentà al cobrament la liquidació
complementària que reajustava les quantitats a liquidar i que comportava la
liquidació d’interessos de demora, quantificats en 32,16 €.
Pregunta:
- Com és que no s’ha realitzat el projecte de senyalització del centre
d’Interpretació del Gaia - Ermita de Sant Ramon el qual es va comprometre
l’equip de govern amb el grup del PSC a canvi de la seva abstenció en els
pressupostos del 2017 i pel qual la Diputació ens havia concedit una subvenció
de 4.193,25 Euros i que ara s’ha perdut aquesta subvenció.
Resposta:
La posada en funcionament de l’equipament del Centre d’Interpretació del riu
Gaià passava per obtenir el permís previ com a nucli zoològic, categoria de parc
zoològic, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, requisit
aquest que encara no s’ha produït a data de la resposta a aquesta qüestió.
Sense tenir aquesta autorització no es podia implementar la senyalèctica de
l’equipament i no era possible obtenir pròrroga per a la justificació de l’ajut,
doncs l’ajuntament ho va consultar i la resposta fou negativa. El fet d’haver
perdut aquesta possibilitat de finançament no tanca la porta a poder concórrer
novament a una futura convocatòria dels referits ajuts, que com sabem és
anual, i aquest cop amb la certesa de poder materialitzar la proposta dins el
termini de justificació concedit a l’efecte.
Pregunta:
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- Com es que s’ha realitzat una instal·lació elèctrica adossada a la tanca de la
part de darrera de les cases del carrer Generalitat 14-44 sense el permís dels
propietaris dels habitatges, como així ho denuncia un escrit de l’administrador
de Parc de Llevant.
Resposta:
L’ajuntament, recollint una petició de l’administrador de la comunitat efectuada
mitjançant escrit de data 20 de setembre de 2016, presentat el dia 21 de
setembre a l’ajuntament, amb número de registre general d’entrada 753, va
executar els treballs referits, donant resposta als compromisos assumits per
l’ajuntament temps enrere.
Es va executar la mateixa solució que la proposada per l’Entitat Urbanística,
doncs s’adjuntava un pressupost d’un instal·lador la realització del qual
s’adjudicà a BOSIR, en tant que encarregada del manteniment dels enllumenats
públics.
Pregunta:
- Quines gestions ha realitzat l’ajuntament davant de l’ACA per a evitar que els
nous polígons que s’urbanitzin i tinguin que connectar els als col·lectors que es
van fer per a les depuradores, no tinguin que abonar la taxa de connexió, com
així ha passat amb els que es van connectar inicialment.
Resposta:
En primer lloc cal dir que l’exacció de la taxa per a la connexió és recent, doncs
s’ha implantat mitjançant la concurrència de la Llei 5/2017, de 28 de març, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i el Decret
1/2017, de 3 de gener, d’aprovació del Pla de gestió del districte de conca fluvial
de Catalunya. A aquests efectes, l’ajuntament ja ha mantingut diverses
trobades amb el Cap de la Demarcació Territorial de l’ACA, Sr. Francesc Benet,
a aquests efectes i per defensar l’especial situació dels sectors desenvolupats
o consolidats del planejament municipal. Estem a l’espera de la resposta a les
nostres peticions que també hem formulat per escrit.
Pregunta:
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- El 16 de novembre de 2017 l’Associació de Propietaris de Mas Vilet dels Pins
va presentar una instància i factures sol·licitant que li fossin subvencionades
l’actuació dels Diables Petits del Catllar i la Nicaseta que van actuar a les festes
d’aquest any a la urbanització, i a dia d’avui no ha rebut aquesta subvenció que
segons la Junta de Govern Local del 12 de juny de 2012 en el seu punt 2 es va
acordar subvencionar amb un 40% con màxim de 400 euros a aquelles
urbanitzacions que contractessin actuacions d’entitats lúdiques i culturals del
municipi.
Resposta:
La no atenció de la petició esmentada es deu a un error en la tramitació, doncs
es va confondre la petició d’aquest ajut específic amb la petició de subvenció
genèrica per festes de la urbanització, doncs ambdues peticions es presentaren
en data 16 de novembre i només es donà tràmit a la segona, passant
desapercebuda la primera. Desfeta la confusió, tramitarem aquella petició en
breu.
Pregunta:
- Hi ha una queixa d’una veïna del dia 20/3/18 en la qual comunica que el dia
18 li van entrar a robar a la seva casa, va trucar als Mossos i ells no podien
anar-hi però diuen que trucaran al vigilant municipal, després li van comunicar
que no els contesta, després decideix trucar ella personalment als vigilants i li
van contestar, ella va preguntar perquè no havia agafat el telèfon als Mossos i
aquest li va contestar que no agafa números desconeguts. Sol·licitem que s’obri
una investigació al respecte i si hi ha alguna responsabilitat per aquesta
actuació s’actuï en conseqüència.
Resposta:
L’ajuntament, una vegada rebuda la queixa de la veïna va interpel·lar al
respecte al vigilant municipal que es trobava de servei i ens aclarí que la
resposta no fou exactament la que es posa de manifest en l’escrit.
Va per davant que els vigilants, de forma habitual responen al telèfon malgrat
aparegui el missatge de “nombre ocult” o similar, doncs el cos dels Mossos
d’Esquadra contacten amb el telèfon dels vigilants i tenen activats els mitjans
de privacitat del número de telèfon d’origen. Fet similar succeeix amb algunes
centraletes de telefonia fixa.
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El vigilant va informar que la veïna en qüestió el va trucar demanant-li
explicacions per no actuar davant els fets denunciats i el vigilant la informà que
ells no havien rebut cap comunicació al respecte. Malgrat això el vigilant li oferí
la possibilitat d’acudir en aquell moment a donar el suport necessari, oferta que
fou declinada per la interlocutora, negant-se a facilitar-li l’adreça.
La veïna insistí en que l’havien trucat els Mossos des de número ocult i ell no
havia respost. L’agent va admetre que aquesta possibilitat existia, doncs quant
havia sortit del vehicle per realitzar altres serveis podia no haver sentit la
trucada. Un cop acabada la conversa amb aquesta persona, va trobar una
trucada perduda d’un numero ocult, motiu pel qual no va poder fer la retrucada
corresponent, donant per finalitzades les actuacions al respecte i emetent el
corresponent informe.
Pregunta:
- Com és que no s’ha contestat al qüestionari sobre polígons sol·licitat per la
Secretaria d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat i ha ocasionat que no
sortim al programa sobre polígons que té aquesta Secretaria.
Resposta:
A data de la resposta a aquesta pregunta, el qüestionari ha estat degudament
contestat. La demora es deu a que els serveis tècnics han tingut que prioritzar
les tasques i aquesta concreta havia quedat endarrerida.
Pregunta:
- S’ha penjat a la Seu Electrònica de l’ajuntament la modificació puntual del
POUM, referent al repartiment dels costos quan les infraestructures afecten a
més d’un sector, tal i com ens ha sol·licitat l’advocat Sr. Oscar Brú en un escrit.
Resposta:
Atès que s’havia causat certa indefensió al respecte i per aquest actor concret,
se li ha resolt l’al·legació presentada i se li ha atorgat un termini d’informació
addicional tot trametent-li, per mitjans electrònics, la documentació tècnica
justificativa de la proposta de modificació del POUM.
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Pregunta:
- Com és que s’ha augmentat en dos-cents exemplars la tirada de la revista
municipal, quan fins ara amb 2000 n’hi havia suficients per a tot el municipi i en
sobraven.
Resposta:
Aquest augment en 200 exemplars es deu al fet que en mancaven per deixar a
disposició del públic en general a llocs de pública concurrència. A tot això, resta
dir que l’increment de costos per als referits exemplars és de 81,07 €.
Pregunta:
- El president de la Urbanització la Bonaigua va sol·licitar que li siguin retirades
vàries branques que han quedat trencades i penjant dels arbres per ser un perill
ja que aquestes estan situades damunt del parc infantil. Quan té previst
l’ajuntament portar a terme aquesta actuació?. Aprofitant aquest punt dir que hi
ha un cas similar en diversos arbres a l’entrada de la urbanització Coll de
Tapioles.
Resposta:
Informar que la brigada municipal, un cop personada al lloc va coincidir amb un
veí que havia tallat la branca i part de l‘arbre afectat i n’havia fet llenya per al
gaudi privat. La part no aprofitable l’havia llençat per un terraplè essent
impossible de recuperar i dipositar al contenidor de poda corresponent, donantse per solucionada la qüestió.
El Sr. Antonio López formula els següents precs:
- Respecte de l’última resposta, hi deu haver una confusió perquè abans de
venir al Ple he passat per allí i encara hi són.
- Que se li faci entrega d’una còpia dels decrets d’aprovació de la liquidació dels
exercici 2015 i 2016.
Acte seguit formula les següents preguntes:
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- Com és que els plans d’emergència que tenim obligació de tenir no estan fets
i l’únic que tenim (infocat) està caducat.
- En relació a les obres del nou institut-escola de música, se sap quin cost tindrà,
tenint en compte que en el pressupost municipal del 2018 tant sols hi consta
una partida de 300.000€.
- Com és que l’ajuntament ha recollit els currículums de les places de la llar
d’infants, tenint en compte que està gestionada per una empresa privada que
és qui escull al seu personal.
- Voldríem saber el per què del consum de més de 16.000 fotocòpies, entre
blanc i negre i en color del mes de març, amb un cost superior als 700€, i saber
per on eren tantes fotocopies. Tenint en compte que per a fer còpies cada usuari
té un codi, sol·licitem el detall per codis d’usuari des del 24 de febrer al 24 de
març de 2018.
- En diferents plens hem preguntat por la demanda interposada per la senyora
Lorena Sanchez Martin a aquest Ajuntament, ens agradaria saber com es troba
aquest tema, ja que aquesta senyora a interposat un contenciós administratiu a
l’ajuntament.
- Per què no s’ha netejat la part del darrera dels habitatges de la Primera
Avinguda de Mas de Pallares que transcorre paral·lela a la carretera TP2031,
estos terrenys van ser cedits a l’ajuntament per part del promotor.
- Amb número de registre d’entrada 1627, la Sra. Rosa Maria Romero en nom
de l’ANC del Catllar, va sol·licitar l’ús de les instal·lacions de la Torre d’En Guiu,
així com taules i cadires per un dinar d’unes 200 persones. En els cartells de
promoció d’aquest acte no hi consta com a promotor l’ACN que és qui sol·licita
l’espai, el que si hi posa es que col·laboren, Cercles de Percusion i Colla
d’Amics de la Tardor, els quals no se’ls nomena en la sol·licitud de l’espai.
La sol·licitud és de data de 30 de maig, un dia abans de la celebració, i no hi ha
cap comunicació de l’Ajuntament autoritzant-ho. Com és que es va fer sense
permís.
- Quants alumnes van començar el curs de música i quants s’han donat de
baixa.
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I, quan són les 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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