ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 4 DE FEBRER DE 2010
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les vuit del vespre del dia quatre
de febrer de dos mil deu, sota la presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i
Colomina, 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 de l’ajuntament.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Josep M. Gavaldà i Colomina
REGIDORS/ES:
Carles Guillén i Montserrat
Joan Ignasi Porta i Lacueva
Rosa M. Antúnez i Pujol
Roberto Bianchi i Lepore
Joan Morlà i Mensa
Jordi E. Porta i Gonzàlez
Antonio López i López
Francesc Virgili i Güell
Marcelo Javier Tarantino
S’excusa per no poder assistir:
Pilar Jové i Portero
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany Covas
Després d’obrir la sessió, el Sr. alcalde diu que aquest és el primer plenari
que té lloc en aquesta sala de plens de la corporació, després d’haver
estat inaugurades les obres d’ampliació de l’ajuntament el passat 23 de
gener, i amb elles aquesta nova sala de plens.
Tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES CORRESPONENTS A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 D’OCTUBRE DE 2009 I EXTRAORDINÀRIA DE
DATA 27 D’OCTUBRE DE 2009.

1

El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular alguna
observació a les actes de la sessió ordinària de data 15 d’octubre de
2009 i extraordinària de 27 d’octubre de 2009, l’esborrany de les quals ha
estat tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquest Ple,
per a la correcció, si és el cas, de possibles errors materials en la seva
redacció.
A continuació, el Sr. Joan Morlà diu que a les pàgines 34 i 36 de l’acta
de la sessió ordinària de 15 d’octubre, quan es deixa constància del vot
als acords respectius és diu que són 3 membres grup municipal del PSC
quan eren els quatre integrants de la formació.
Finalment, amb la introducció de l’esmena mencionada, s’aproven per
unanimitat les actes de la sessions de la Corporació ordinària de 15
d’octubre de 2009 i extraordinària de 27 d’octubre de 2009.
2. INFORME DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
a) S’han sollicitat a diversos Departaments de la Generalitat de
Catalunya i/o als seus Organismes autònoms i ens han estat atorgades
les següents subvencions:
- Al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, dins el programa
de Cultura en Gira, s’han sollicitat i ens han estat concedit els ajuts per
a la representació teatral de l’obra “l’Avi Ramon” programada per al
proper 21 de març i interpretada per la companyia “Teatre Nu” amb
una subvenció del 40 % del catxet i per al concert de música clàssica
“Schubert a la fresca” a celebrar el proper 26 de juny a càrrec de la
Coral Cantiga, del qual es subvenciona el 50% del cost.
Essent les vuit i deu minuts s’incorporà el regidor, Sr. Jordi Porta.
- Al Departament d’Economia i Finances es concorregué a la
convocatòria per subvencionar l'execució d'obres d'installació
d'energia elèctrica en el medi rural en el Pla d'electrificació rural de
Catalunya i per al subministrament de gas en el Pla per a la completa
extensió de la gasificació de Catalunya (PERC i PLEGAC2009-2010) amb
l’avantprojecte de les installacions de distribució de gas natural en alta
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al terme municipal amb un pressupost de 1.128.554 € més IVA, essent-nos
atorgat un ajut per import de 600.000 €.
- El Departament de Governació i Administracions Públiques a través de
la Direcció General d’Administració Local ens ha concedit 42.000 € per
a l’adquisició d’un vehicle polivalent i multifuncional per a la realització
de tasques i serveis municipals, maquinari que està valorat en 60.000 €,
havent d’adquirir el vehicle que la Generalitat ha determinat.
- El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació en el marc de la
convocatòria de foment de la programació d’activitats culturals
relacionades amb la cultura popular i tradicional, ens ha concedit un
ajut per import de 1.500 € per a la celebració de la trobada gegantera.
El Departament també ens ha atorgat un ajut per import de 12.000 € en
el marc de la convocatòria destinada a programacions culturals que
incloguin activitats de caràcter professional en l’àmbit de la música, les
arts escèniques i/ les arts visuals.
- El Departament d’Acció Social i Ciutadania ens ha concedit una
subvenció per import de 8.800 € per al desenvolupament de programes
en matèria d’atenció a la infància i l’adolescència, que sufraguen part
de la despesa generada pel servei municipal de la ludoteca.
- El Departament d’Interior, relacions institucionals i participació ens ha
atorgat un ajut per import de 1.125 € per a l’adequació i la redacció
dels Plans de Protecció Civil municipals per emergències derivades
d'incendis forestals (INFOCAT) i del sector químic (PLASEQCAT)
- El Departament de Treball, en el marc dels plans d’ocupació sollicitats
per l’ajuntament ens ha concedit una ajut per a la contractació de 4
treballadors durant sis mesos per a la neteja i conservació de zones
verdes i perímetres d’urbanitzacions, com a mesura de prevenció
d’incendis, havent estat contractats els Srs. Juan Francisco López
Punzano, Juan Carlos Ramírez Morales, Juan Manuel Rodríguez Piñazo i
Ionel Tudorache.
També se’ns ha concedit un ajut per a contractar 2 treballadors durant
sis mesos per a la neteja de la llera del riu i el seu entorn. En aquest pla
els contractats han estat Francisco Pérez Soler i José Camacho Moreno.
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b) Respecte de les convocatòries d’ajuts de la Diputació de Tarragona
s’informa el següent:
- Com cada any la Diputació ha publicat la convocatòria dels diferents
ajuts que promou per donar suport als municipis. També com cada any
l’ajuntament té previst concórrer a diferents programes per a la millora
d’immobles i l’adquisició de béns per a la millora dels serveis municipals.
- Tal i com ja es va informar a la sessió de la Junta de Govern del passat
29 de desembre, en el marc dels ajuts per a actuacions de grups artístics
inclosos dins al catàleg d’activitats culturals de la Diputació ens han
estat atorgats els següents ajuts:
GRUP
Orquestra Camera Musicae
Ball diables Llorenç Penedès
Colla Vella dels Xiquets de Valls
Colla Jove Xiquets de Tarragona
Big Band de l’Aula Musics del Camp

ESPECTACLE
Concert clarinet solista
Correfoc i matinades
Diada castellera
Diada castellera
Concert Big Band

TOTAL

IMPORT
2.970 €
810 €
3.000 €
2.400 €
3.000 €
12.180 €

- Pel que fa a la sollicitud d’un ajut en el marc del programa
extraordinari d’inversions i manteniment, en l’apartat d’inversions, per a
l’execució de les obres de construcció d’una sala multifuncional a la
urbanització Pins Manous, ens han estat concedits 40.500 €.
- També en el marc del programa extraordinari d’inversions i
manteniment, en l’apartat d’inversions, per a l’execució de les obres
d’arranjament de les actuals oficines municipals ens han estat atorgats
20.000 €.
- Per a la installació de parcs infantils a les urbanitzacions de Mas de
Pallarès i Mas Enric ens han correspost 8.787 €equivalent al 50% del total
de la inversió a realitzar.
- Per a l’adquisició de vaixella compostable i bosses reutilitzables ens han
estat concedits 3.900 € en el marc del programa per a la realització
d’accions d’impuls ambiental.
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- Ens han estat atorgades les assistències tècniques per al control higiènic
sanitari de les piscines d’ús públic i per a la millora de la qualitat de l’aigua
de consum humà.
c) Informar que s’ha concorregut a la convocatòria del Consell
Comarcal per a la promoció d’activitats d’interès públic local dels
municipis de la comarca per tal de subvenir les despeses d’organització
d’actes populars tant de l’Agrupació de Dones del Catllar com del
propi ajuntament.
d) Respecte del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, s’informa que
mitjançant acord de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona del
proppassat 12 de novembre es va donar conformitat al Text refós, i se
n’ordenà la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat per a la
seva plena eficàcia jurídica.
e) A l’efecte de deixar-ne constància en l’acta, es recorda que el
proppassat dia 23 de gener va tenir lloc la inauguració de les obres
d’ampliació i millora de la Cas de la Vila, així com de la Canonada de
distribució d’aigua potable des de Mas de Pallarès al nou dipòsit i fins als
Cocons, important obra d’infraestructura que ha de garantir el
proveïment d’aigua potable d’una part molt important dels habitants
del municipi.
f) En quant al Castell de la vila s’informa que el projecte de l’ICODE per
a la senyalèctica, adjudicat al seu dia a l’IPHES (Institut de
Paleoecologia Humana i Evolució Social) de la universitat Rovira i Virgili
que hom preveia poder inaugurar abans del 31 de desembre passat, ha
patit algun retard i s’hi esta treballant per tenir-ho el més aviat possible.
Parallelament hem d’informar que aprofitant l’estada a la fira FITUR de
Madrid, es va parlar amb el Conseller del Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa, Sr. Josep Huguet i Biosca, i amb el Director
General de Turisme, Sr. Joan Carles Vilalta Serrano, comprometent-se
ambdós amb el nostre projecte i amb l’aportació de nous recursos
econòmics dins de la propera convocatòria del Pladetur, atès que es
considera un projecte preferent en el territori.
g) S’informa que les obres de construcció del nou dipòsit d’aigua del
Clot del Llop ja han finalitzat. Aquesta obra podria entrar
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immediatament en funcionament ja sigui amb aigua provinent dels
pous de l’ajuntament o bé amb l’aigua del CAT.
h) S’Informa que ha estat convocat el Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local, segons el qual al nostre municipi correspon un total
de 429.510 € que es destinaran a la construcció d’un nou dipòsit d’aigua
potable de 1.400 m3 de capacitat a la urbanització Mas de Panxé per
proveir les urbanitzacions de la zona, tal i com es preveia al Pla Director
d’Abastament d’Aigua del municipi. Aquest dipòsit dependrà del nou
ramal de subministrament del Consorci d’Aigües de Tarragona que s’ha
de construir per al subministrament del futur centre penitenciari de Mas
d’Enric, des de Boscos de Tarragona creuant l’autopista i l’autovia,
tenint en compte aquesta circumstància ja s’ha convingut una major
secció de la canonada.
i) En quant a la installació de la línia elèctrica que ha de donar
subministrament al CEIP i a la Llar d’Infants, s’informa que després de
contemplar les successives modificacions introduïdes per Endesa en el
projecte inicial, així com d’haver liquidat les taxes corresponents, per
import de més de 30.000 €, podem confirmar que els treballs s’iniciaran
en breu termini.
j) L’obra de construcció d’una sala multifuncional a Pins Manous, que
com hom coneix fou adjudicada a l’empresa Edificacions i Reparacions
Tarraco mitjançant acord de la Junta de Govern del proppassat 29
d’octubre, avançant a bon ritme i es preveu que finalitzin durant els
propers mesos de març o abril.
k) Les obres d’urbanització de la Cativera avancen a bon ritme i sense
entrebancs importants. L’ajuntament ha de reactivar el procediment
per a la recaptació en via executiva, a través de BASE, de les quotes
d’urbanització que encara no han estat satisfetes per una petita part
dels veïns. Fins ara l’ajuntament ha anat posposant aquest tràmit
conscient dels greus problemes que sens dubte reportarà a alguns
afectats; tanmateix és del tot necessari, i així ens ho ha reclamat la
Junta rectora de la Junta de Compensació del polígon.
l) S’Informa que el passat 16 de desembre de 2009, el Director dels
Serveis Territorials d’Educació, Sr. Vicente Villena, ha autoritzat la
desafectació de l’edifici de les antigues escoles a usos educatius.
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Ara doncs, una vegada recuperada la plena disponibilitat d’aquestes
installacions, l’ajuntament procedirà a la millora dels tancaments
exteriors amb la substitució dels finestrals i portes per fusteria d’alumini
reforçada, amb vidres de 6+6 més cambra i 5 mm. millorant d’aquesta
manera l’eficiència tèrmica de l’edifici, l’aïllament acústic i, molt
especialment, la seguretat de les installacions.
m) El pla de recollida selectiva de la fracció orgànica elaborat pel
Consell Comarcal preveia que per al 2012 l’ajuntament s’incorporés a
aquest nou sistema. L’Agència de Residus de Catalunya ha estimat que
s’implanti al 2011.
n) La Diputació ha aprovat el projecte d’installacions semafòriques al
Catllar i Els Pallaresos, ctra. TP-2031 de Tarragona a la C-51 que preveu
posar semàfors a l’alçada de Bonaire i l’Esplai Tarragoní i a la
construcció de voreres i illuminació de la zona..
o) L’Agència Catalana de l’Aigua ha iniciat els tràmits per al pagament
dels dipòsits previs a l’ocupació de finques derivada del projecte d’obra
per a la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals i
collectors en alta del sistema de sanejament, 1a fase. Citats el 26 de
gener de 2010 a l’ajuntament.
p) Alhora, la Generalitat, a través de GISA, també ha iniciat els tràmits
par a l’assoliment del preu just per mutu acord amb els propietaris de
terrenys afectats per l’execució del “Pla especial de viabilitat per a
l’ampliació i millora del camí vell de Tarragona al Mas de Rafel, entre la
carretera TP-2031 i el Coll de Jou, als termes municipals del Catllar i
Tarragona”. Els afectats estan citats el dia 3 de febrer de 2010 a
l’ajuntament per evacuar aquest tràmit.
q) El proppassat 2 de desembre de 2010 la Consellera del Departament
de Justícia de la Generalitat, Sra. Montserrat Tura, va estar per segon
cop al nostre municipi, en aquesta ocasió per a visitar les obres del
centre penitenciari de Mas Enric, que havien començat poc abans.
S’ha plantejat el problema del proveïment d’aigua potable per a les
obres, doncs els pous existents a l’entorn que proveeixen diverses
urbanitzacions són insuficients per les necessitats que es preveuen. Des
de l’ajuntament se’ls ha proposat la construcció d’un pou nou,
provisionalment mentre durin les obres.
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Fa unes setmanes es va mantenir una reunió amb responsables de la
Direcció General de Centres Penitenciaris per convenir un itinerari
alternatiu al pas de camions cap a les obres que eviti l’accés a través
de les urbanitzacions de l’entorn, per tal de no perjudicar als residents
de la zona. Tot això d’acord amb allò convingut al seu dia en aquest
sentit.
r) Com hom coneix mitjançant Decret de data 16 de novembre de 2009
es va convocar una nova plaça de d’auxiliar administratiu en règim
laboral. Finalitzat el termini de presentació de sollicituds S’han presentat
un total de 44 aspirants.
En data 3 de febrer es va celebrar la prova d’acreditació de
coneixements de la llengua catalana, nivell C. Dels quatre aspirants que
havien de realitzar-la, un va ser declarat no apte. El dimecres dia 10 de
febrer es preveu reemprendre el procés selectiu amb la realització de la
prova de coneixements dels aspirants.
El tribunal de valoració de les proves i els mèrits està format per la
secretària de l’ajuntament, l’arquitecte municipal, el Sr. Josep Gonzàlez i
Escoda designat pel SAM de la Diputació i la Sra. Núria Gavaldà i Salort,
que actuarà com a secretària del mateix.
s) Informar que s’està retardant la posada en funcionament de la
ludoteca per problemes per proveir el lloc de treball. Al desembre es va
contractar al Sr. Miquel Albana Moncasi, que finalment ha plegat per
problemes personals i hem hagut de suspendre el servei fins que trobem
monitors amb la titulació adequada.
t) Des de la posada en funcionament de la línia d’ajuts per aliments a
famílies del municipi amb problemes econòmics i malgrat la situació
econòmica que estem travessant, només hi ha set beneficiaris a hores
d’ara. Quan es tracta de presentar les sollicituds i de justificar la situació
la gent sembla que té dificultats i es fa enrere.
u) S’Informa que tot el personal afectat ha signat i per tant ha acceptat
les condicions laborals pactades en el conveni extra estatutari que, com
ho recordarà, fou aprovat a la darrera sessió del ple de l’ajuntament.
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v) Com és habitual l’ajuntament s’ha adherit al Pla Agrupat de Formació
Contínua de la Diputació de Tarragona i l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques per a la formació tant del electes locals com del
personal de l’ajuntament.
W) L’ajuntament i OASI de la Diputació organitzaran per als propers dies
8 a 18 de febrer un curs per potenciar l’accés a les noves tecnologies al
municipi. Hi ha disponibles un total de 20 places i es preveu una
ocupació del 100%.
x) Deixar constància que el proppassat dia 2 es va organitzar una
campanya de donació de sang promoguda pel banc de sang i teixits.
y) El passat 12 de gener es va aprovar el Pla Territorial Parcial del Camp
de Tarragona, el contingut del qual ha estat publicat al Diari Oficial de
data 3 de febrer de 2010.
De tot el qual els reunits es donen per assabentats.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte dels decrets emesos del núm. 2009/669, de
data 13 d’octubre de 2009, al 2009/892, de 31 de desembre de 2009 i
del 2010/001, de data 4 de gener de 2010 al 2010/085, de 2 de febrer de
2010.
Els reunits es donen per assabentats.
4. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DELS FITXERS QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER
PERSONAL GESTIONATS PER L’AJUNTAMENT.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 15 d’octubre de 2009, per
unanimitat, va aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança
reguladora dels fitxers que contenen dades de caràcter personal
gestionats per l’ajuntament.
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Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la província
número 63, de data 16 de novembre de 2009 i al tauler d’edictes de la
corporació, sense que s’hagin presentat allegacions, d’acord amb el
que preveu l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’acord
inicial ha esdevingut definitiu.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se per
assabentat de l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança
reguladora dels fitxers que contenen dades de caràcter personal
gestionats per l’ajuntament.
5. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT
ESCOLAR MUNICIPAL.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 15 d’octubre de 2009, per
unanimitat, va aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal reguladora
del preu públic per la utilització del servei de transport escolar municipal.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la província
número 260, de data 12 de novembre de 2009 i al tauler d’edictes de la
corporació, sense que s’hagin presentat allegacions, d’acord amb el
que preveu l’article 17.3 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, l’acord inicial ha esdevingut definitiu.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se per
assabentat de l’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança
fiscal reguladora del preu públic per utilització del servei de transport
escolar municipal.
6. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES PER A LA
CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS A FAMILIES EN DIFICULTATS
ECONÒMIQUES.
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 25 de juny de 2009, per
unanimitat, va aprovar provisionalment les Bases per a la concessió
d’ajuts individuals a famílies en dificultats econòmiques.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la província
número 254, de data 5 de novembre de 2009 i al tauler d’edictes de la
corporació, sense que s’hagin presentat allegacions, d’acord amb el
que preveu l’article 178.1 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 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’acord
inicial ha esdevingut definitiu.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se per
assabentat de l’aprovació definitiva de les Bases per a la concessió
d’ajuts individuals a famílies en dificultats econòmiques.
7. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE
RÈGIM INTERN DE LA LUDOTECA DEL MUNICIPI.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 15 d’octubre de 2009, per
unanimitat, va aprovar provisionalment el Reglament de règim intern de
la ludoteca municipal.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la província
número 265, de data 18 de novembre de 2009 i al tauler d’edictes de la
corporació, sense que s’hagin presentat allegacions, d’acord amb el
que preveu l’article 178.1 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 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’acord
inicial ha esdevingut definitiu.
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En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se per
assabentat de l’aprovació definitiva del Reglament de règim intern de la
ludoteca del municipi.
8. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA
PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE TELEFONIA MÒBIL.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 15 d’octubre de 2009, per
unanimitat, va aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la taxa
per l’aprofitament especial del domini públic local a favor de les
empreses explotadores de telefonia mòbil.
L’Ordenança va ser exposada al públic mitjançant edicte al BOPT núm.
261 de data 13 de novembre de 2009 pel termini de 30 dies hàbils de
conformitat amb el que estableix l’article 17 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel R.D.L. 2/2004.
En data 16 de desembre de 2009 es presentà al Registre General de
l’ajuntament un escrit d’allegacions contra l’aprovació inicial de
l’esmentada ordenança per part de REDTEL, Asociación de Operadores
de Telecomunicaciones. Les esmentades allegacions es fonamenten en
els aspectes següents:
a) Disconformitat de la tributació de les operadores de telefonia
mòbil amb el que estableixen les Directives de la U.E. 2002/19,
2002/20 i 2002/21.
b) Es tracta d’una nova càrrega fiscal que ja està gravada per la via
d’un altre tribut, l’IAE.
c) Les empreses prestadores de serveis de telefonia mòbil ja estan
gravades per l’Estat per la utilització del domini públic (espectre
radioelèctric) mitjançant la figura de la taxa per reserva del
domini públic radioelèctric, regulat per la Llei 32/2003, de 3 de
novembre, General de Telecomunicacions.
d) Manca d’adequació de la tributació establerta per l’Ordenança
municipal al que estableix l’article 24.1 del TRLRHL.
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A la vista d’aquestes allegacions es sollicità informe jurídic al Servei
d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, el qual ha estat
emès en els termes següents:
“Pel que fa a la disconformitat de la tributació de les operadores de
telefonia mòbil amb el que estableixen les Directives de la U.E. 2002/19,
2002/20 i 2002/21.
En aquest sentit, cal indicar que les Directives son normes de dret
comunitari que obliguen amb caràcter general a tots els estats, i formen
part de l’ordenament intern un cop s’hagin transposat a la normativa
del propi estat. Per tant, si REDTEL invoca normes comunitàries té que
acreditar en quines normes s’han transposat les mateixes i quina
normativa interna s’infringeix. D’altra banda, com es veurà a
continuació l’ordenança aprovada no infringeix cap norma tributària
estatal ni tampoc el TRLRHL que és la norma que regula l’establiment de
taxes en l’àmbit local.
S’allega que es tracta d’una nova càrrega fiscal que ja està gravada
per la via d’un altre tribut, l’IAE, i també que les empreses prestadores de
serveis de telefonia mòbil ja estan gravades per l’Estat per la utilització
del domini públic (espectre radioelèctric) mitjançant la figura de la taxa
per reserva del domini públic radioelèctric, regulat per la Llei 32/2003, de
3 de novembre, General de Telecomunicacions.
Al respecte cal indicar que el fet imposable de la taxa, tal com indica el
seu article 2, és el gaudiment de la utilització privativa, o els
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies
publiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzin el
domini públic per a prestar els serveis de telefonia mòbil.
Res té a veure amb aquest, el fet imposable de l’IAE el qual grava el
mer exercici, en territori nacional, d’activitats empresarials, professionals
o artístiques, s’exerceixin o no en un local determinat i estiguin o no
especificades a les tarifes de l’impost, ni tampoc amb el fet imposable
de la taxa per reserva del domini púbic radioelèctric, regulat per la Llei
32/2003, el qual està constituït per la reserva per ús privatiu de qualsevol
freqüència del domini públic radioelèctric a favor de una o varies
persones o entitats, per la qual cosa no es pot invocar en cap cas una
doble imposició, sinó que en qualsevol cas es tracta d’una activitat que
està gravada per diversos tributs, com succeeix en la majoria de
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subjectes passius que estan sotmesos als tributs locals, autonòmics o
estatals en funció de si es dona o no el fet imposable dels mateixos.
Pel que fa a la manca d’adequació de la tributació establerta per
l’Ordenança municipal al que estableix l’article 24.1 del TRLRHL, cal
indicar el següent:
Les empreses prestadores del servei de telefonia mòbil son explotadores
de serveis d’interès general i al mateix temps precisen de la utilització
privativa o l’aprofitament especial del domini públic municipal,
imprescindible per la prestació d’una part dels seus serveis.
No obstant la concurrència d’aquestes condicions, i malgrat l’aplicació
general del règim tributari establert a l’article 24 del TRLRHL a les
empreses que operen en el sector de telecomunicacions, reconegut pel
Tribunal Suprem en sentencia del 18 de juliol de 2007 dictada en interès
de la llei, en els serveis de telefonia mòbil no és aplicable el règim
especial de quantificació de la taxa previst a l’apartat c) de l’esmentat
article 24 del TRLRHL.
Segurament han estat consideracions com la dificultat d’individualitzar
territorialment els serveis prestats mitjançant telefonia mòbil, o el criteri
de què aquests serveis requereixen, a més de l’aprofitament especial
del domini públic local, utilitzar, en diferent mesura, l’espai radioelèctric,
les quals han portat al legislador a excloure del règim especial de
quantificació els serveis de telefonia mòbil.
Si bé, en la mesura que resulta evident
que els serveis de telefonia
mòbil precisen de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic municipal, està clar que els ajuntaments poden establir
una taxa, l’import de la qual haurà de determinar-se segons l’establert a
l’apartat 1 a) de l’article 24 del TRLRHL.
Així resulta de diversos pronunciaments jurisprudencials, entre ells la
sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 26 de juny
de 2008 i 9 d’octubre de 2008, en la qual expressament es nega que
l’exclusió del règim especial de quantificació de la taxa de l’article
24.1.c) del TRLRHL dels serveis de telefonia mòbil signifiqui l’exclusió per
als esmentats serveis del règim general de quantificació de la taxa,
quan efectivament es produeixi el seu fet imposable i afecti al domini
públic local, inclòs el sòl, subsòl i vol. Aquesta taxa s’haurà d’establir
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complint el previst a l’article 24.1.a) del TRLRHL i s’haurà d’aprovar una
ordenança fiscal amb els criteris i paràmetres que permetin definir el
valor de mercat de la utilitat derivada de l’aprofitament especial del
domini públic municipal.
Per tant, si com s’acredita en l’informe econòmic redactat per
l’ajuntament, les esmentades companyies utilitzen el domini públic
municipal en els dos supòsits que s’indiquen a continuació:
a) Quan es telefona des d’un telèfon mòbil a un telèfon fix, o des
d’un telèfon fix a un mòbil, necessàriament s’utilitza la xarxa que
materialment ocupa el subsòl, sòl o vol de les vies publiques
municipals.
b) A les trucades entre dos telèfons mòbils, hi haurà diferents
ocupacions del domini públic, en funció de l’organització tècnica
de les antenes i xarxes, establerta pels operadors de telefonia
mòbil. Ocupacions sempre imprescindibles per a la prestació del
servei de telefonia – fixa i mòbil – i en general d’alta intensitat.
És evident, per tant, que l’esmentada activitat pot ser objecte de
gravamen d’acord amb el que estableix l’article 24.1a) del TRLRHL i es
pot sotmetre a tributació a les empreses de telefonia mòbil que facin ús
del domini públic municipal. En aquest sentit no hi ha cap contradicció
amb l’article 24.1 del TRLRHL com argumenta REDTEL en les seves
allegacions.
L’exacció de les taxes requereix el seu establiment per acord
d’imposició i d’aprovació de la corresponent ordenança fiscal, que
entrarà en vigor amb la seva publicació, com assenyalen els articles 20 i
17 del TRLRHL.
A més, aquesta tributació ha de respectar el que estableix el TRLRHL en
el seu article 24.2, referent a que l’import de la taxa no podrà excedir,
en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de que
es tracti o en el seu defecte del valor de la prestació rebuda.
L’article 25 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel RDL 2/2004 (en endavant TRLRHL) disposa que els acords
d’establiment de taxes per la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic hauran d’adoptar-se a la vista d’informes
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tècnic econòmics en els quals es posi de manifest el valor de mercat
d’aquells.
L’article 24.1 a) del TRLRHL estableix que l’import de les taxes previstes
per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
es fixarà, amb caràcter general, prenent com a referència el valor que
tindria al mercat la utilitat derivada de l’esmentada utilització o
aprofitament, si els bens afectats no fossin de domini públic.
A l’apartat c) de l’esmentat article 24.1 del TRLRHL es preveu que quan
es tracti de taxes per la utilització privativa o aprofitaments especials
constituïts en el sòl, subsòl o vol de les vies publiques municipals, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministrament que resultin
d’interès general o afectin a la generalitat o a una part del veïnat,
l’import d’aquelles consistirà en l’1,5% dels ingressos bruts procedents de
la facturació que obtinguin anualment en cada terme municipal les
esmentades empreses.
Tots aquests tràmits i requisits es compleixen en l’ordenança aprovada
per l’ajuntament.
El Tribunal Suprem en la seva recent Sentència del Recurs de Cassació
5082/2005, de data 16 de febrer de 2009, ha ratificat aquesta
interpretació doctrinal, i entre altres coses alhora que ratifica el
contingut de la Sentència de la Sala de lo Contenciós-Administratiu,
Secció Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de data
30 de juny de 2005, per la qual es declara ajustada a dret l’Ordenança
Fiscal núm. 24 de l’Ajuntament de Badalona, reguladora de la Tasa por
la utilización privativa o aprovechamiento especial del vuelo, suelo y
subsuelo del dominio público municipal a favor de empresas
explotadoras de servicios de suministros en el término municipal de
Badalona, estableix com a doctrina del T.S. els aspectes següents:
“El problema es si la determinación de la tasa podría quedar sometida
al régimen general establecido en el articulo 24.1.a) de la misma Ley.
Al respecto, debemos empezar por recordar que el articulo 24.1.c) dice
que “no se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la
tasa los servicios de telefonía móvil”; pero el tenor literal del precepto lo
único que hace es excluir a las empresas de telefonía móvil de uno de
los regímenes posibles de determinación o cuantificación de la cuota
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de la tasa: el sistema especial del 1,5% de los ingresos brutos
procedentes de la facturación, pero no está excluyendo la posibilidad
de sujetar a los operadores de telefonía móvil a la tasa municipal por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local. El importe de la tasa en éste régimen general del articulo 24.1.a)
del TRLRHL se fijará tomando como referencia el valor que tendría en el
mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento si
los bienes afectados no fuesen de dominio público. De no aplicarse el
“régimen especial de cuantificación” y a falta de una exención
objetivamente justificada, establecida por el legislador que introduce la
tasa a favor de unos operadores determinados (los de telefonía móvil),
debe resultar de aplicación el régimen general del apartado a) del
artículo 24.1 del TRLRHL. No podemos compartir el criterio de que la
exclusión del régimen especial de cuantificación de la tasa del artículo
24.1.c) del TRLRHL de los servicios de telefonía móvil significa la exclusión
para tales servicios del régimen general de cuantificación de la tasa
cuando efectivamente se produzca su hecho imponible y afecte al
dominio público local, incluido el suelo, subsuelo y vuelo. De la Ley no
resulta una exclusión del hecho imponible de la tasa por
aprovechamiento especial del dominio público local para la prestación
de los servicios de telefonía móvil.
Si tanto los operadores de redes y servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles al público como los operadores de telefonía
móvil son operadores de comunicaciones electrónicas a efectos de los
artículos 5 a 8 de la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, y del
contenido de Real Decreto 424/2005, y el régimen del artículo 24.1.c) es
un régimen “especial” respecto del “régimen general” del artículo
24.1.a), deben incluirse en este régimen general a los operadores
expresamente excluidos del régimen especial. De lo contrario se estaría
haciendo una distinción entre operadores de comunicaciones
electrónicas (los de telefonía móvil y el resto) que podría ser contraria al
principio de igualdad tributaria previsto en el artículo 3.1 de la Ley
58/2003, General Tributaria, y en el artículo 14, en relación con el artículo
31.1, ambos de la Constitución, principio de igualdad que ha sido
defendida por este Tribunal Supremo, en materia de tributos locales, en
sentencias de 30 de abril de 2001 y 21 de noviembre de 2006.”
Per tots aquests antecedents i fonaments de dret, s’escau desestimar les
allegacions presentades per REDTEL, Asociación de operadores de
Telecomunicaciones.”
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Atès que no s’ha presentat cap altra allegació durant el termini
d’informació pública.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Desestimar les allegacions presentades per REDTEL,
Asociación de Operadores de Telecomunicaciones contra
l’aprovació inicial de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa
per l’aprofitament especial del domini públic local a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.

Segon.

Aprovar definitivament l’adhesió al model tipus d’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis
de telefonia mòbil aprovat per la Diputació de Tarragona.

Tercer.

Publicar el corresponent edicte d’aprovació definitiva al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

9. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 10 DE
DESEMBRE DE 2009 D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE
TÈCNIC DE “CONSTRUCCIÓ D’UNA CANONADA PER AL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA POTABLE A DIVERSOS NUCLIS DEL MUNICIPI” I RELACIÓ DE BENS I
DRETS AFECTATS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar el
següent acord:
Acord de la Junta de Govern local adoptat en sessió de 10 de desembre
de 2009.
“Mitjançant acord de la Junta de Govern en sessió de data 15 de gener
de 2009 s’aprovà definitivament el projecte de subministrament d’aigua
potable a diversos nuclis des de Mas de Pallarès, la relació de bens i drets
afectats d’expropiació i les valoracions efectuades pel tècnic competent.
En data 24 de setembre de 2009 la Junta de Govern adjudicà
definitivament l’execució de l’obra a l’empresa Construcciones y
Contratas NOVEX, SL.
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En el decurs de les obres s’ha fet palesa la conveniència de modificar el
traçat de la canonada que va fins els Cocons en el tram comprès entre el
camí de l’eixample i el camí dels Cocons, per evitar haver de creuar la
carretera en tres punts diferents, d’acord amb l’informe tècnic emès per la
direcció de l’obra, canvi que comporta l’afectació d’una nova finca,
d’acord amb els següents paràmetres:
Finca
CAT31

Pol.
8

Parc.
2

Titular
M.
Mercè
Salort
Angles

Adreça
Carrer
Onze de
Setembre,
2

Població
El Catllar

Sòl
Periurbà

EX
203,95

SA
930,57

OT
2453,1

En conseqüència la Junta de Govern acorda:
Primer.

Aprovar la modificació del projecte de subministrament d’aigua
potable a diversos nuclis des de Mas de Pallarès.

Segon.

Aprovar la relació de bens i drets afectats i la seva valoració
d’acord amb el projecte i l’informe tècnic.

Tercer.

Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un
període de 30 dies, comptadors des de la publicació de
l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis de l’ajuntament.

Quart.

Sotmetre aquest acord a la ratificació, si escau, del Ple de la
Corporació en la propera sessió que tingui lloc.”

10. RATIFICACIÓ DEL DECRET MITJANÇANT EL QUAL ES DONA
CONFORMITAT A LA MODIFICACIÓ DELS CONVENIS AMB EL CONSELL
COMARCAL DEL TARRAGONÈS RELATIUS ALS SERVEIS SOCIALS PER A
L’ESTABLIMENT D’UN SISTEMA DE LIQUIDACIÓ TRIMESTRAL DE DESPESES.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar el
següent Decret:
Decret núm. 2009/758, de 13 de novembre de 2009.

19

“El Consell Comarcal del Tarragonès signà en data 25 de juliol de 2008 el
Contracte Programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i
collaboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i el
mateix Consell, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al
benestar social.
Aquest Ajuntament signà amb el Consell Comarcal del Tarragonès
Convenis sobre el finançament i la gestió dels Serveis bàsics d’atenció
social primària, sobre el Transport Adaptat de persones amb disminució
als centres ocupacionals, sobre la prestació del servei d’Ajut a domicili,
sobre el servei de teleassistència i sobre el desenvolupament i
finançament d’accions en collaboració amb el Pla Territorial de
Ciutadania i Immigració Tarragonès, els quals foren modificats amb
posterioritat.
Aquests Convenis contenen clàusules que regulen els terminis a partir
dels quals l’Ajuntament ha de fer efectiva l’aportació que ha de satisfer,
per cadascun dels serveis.
Els serveis prestats derivats dels Convenis, comporten unes despeses que
el Consell Comarcal ha de satisfer regularment i la complexa tramitació
administrativa dificulta el cobrament per part del Consell dels diferents
serveis que dona als municipis i els dificulta notablement.
Aquesta situació comporta una disfunció en la tresoreria del Consell
Comarcal, la qual s’ha de regularitzar.
El Consell d’Alcaldes celebrat en data 10 de febrer de 2009 va aprovar
per unanimitat dels assistents un sistema de pagament mitjançant
lliuraments a compte i en concret que el sistema de liquidació inicial
seria trimestral.
El Consell Comarcal del Tarragonès considera necessari la modificació
de les clàusules dels convenis signats, que fan referència als terminis en
els quals l’ajuntament ha de fer efectives les aportacions pels diferents
serveis prestats i que deriven dels diferents convenis establerts, per mitjà
de la implantació d’un sistema de liquidació inicial trimestral dels serveis
que el Consell presta. Es considera necessari, doncs, que trimestralment i
a manera de bestreta, el Consell passi a cobrar dels municipis una
quarta part del 80% de l’import liquidat l’any anterior pels serveis socials
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prestats, i realitzi una liquidació final entre el cost real i l’import cobrat
trimestralment.
El 2 de març de 2009 el Ple del Consell Comarcal del Tarragonès
adoptà, entre d’altres, l’acord d’establir aquest sistema trimestral de
liquidació de despeses de tal manera que es cobri a cada municipi els
dies 20 d’abril, 20 de juliol, 20 d’octubre i 20 de gener una quarta part
del 80% de l’import liquidat l’any anterior pels serveis socials.
Per això, RESOLC:
Primer.

Donar la conformitat a l’esmentat acord mitjançant el qual
s’estableix un sistema trimestral de liquidació de despeses.

Segon.

Notificar aquest acord al Departament de Benestar Social del
Consell Comarcal del Tarragonès.

Tercer.

Donar compte d’aquest Decret al proper ple que tingui lloc
per la seva ratificació, si escau.”

11. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DELS CONVENIS
ESTABLERTS AMB EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS SOBRE EL
FINANÇAMENT I LA GESTIÓ DELS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL
PRIMARIA A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2010 I FINS EL 31 DE DESEMBRE DE
2010 EN LES MATEIXES CONDICIONS QUE LES ACTUALMENT VIGENTS
ADAPTADES AL NOU CONTRACTE PROGRAMA QUE ESDEVÉ DE LA NOVA
LLEI DE SERVEIS SOCIALS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El Consell Comarcal del Tarragonès signà en data 25 de juliol de 2008 el
Contracte Programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i
collaboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i el
mateix Consell, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al
benestar social i posterior pròrroga, a data 21 de juliol de 2009 al
Protocol Addicional per l’any 2009.
El manteniment i pròrroga de la coordinació, cooperació i collaboració
abans esmentada fa conseqüentment necessari i urgent prorrogar els
convenis que relacionen els ajuntaments de la comarca i aquest Consell
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Comarcal sobre el finançament i la gestió dels Serveis bàsics d’atenció
social primària.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Adherir-se a la pròrroga dels convenis establerts amb el Consell
Comarcal del Tarragonès sobre el finançament i la gestió dels
serveis bàsics d’atenció primària a partir de l’1 de gener de
2010 i fins el 31 de desembre de 2010 en les mateixes
condicions que les actualment vigents adaptades al nou
contracte programa que esdevé de la nova llei de serveis
socials.

Segon.

Notificar el present acord al Consell Comarcal del Tarragonès
als efectes escaients.

Tercer.

Habilitar a l’Alcalde per la signatura dels documents necessaris
per executar aquest acord.

12. APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL TARRAGONÈS I L’AJUNTAMENT PEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA MUNICIPAL
EN L’ÀMBIT DEL PATRIMONI DOCUMENTAL, REFERENT AL MANTENIMENT
D’AQUEST PATRIMONI.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
En data 6 d’octubre de 2008 es va aprovar el conveni de collaboració
entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament que permet
portar a terme la gestió del fons documental a l’objecte d’actualitzar i
informatitzar l’arxiu.
En data 8 de setembre de 2008 es va signar el conveni de collaboració
entre el Ministeri de Cultura, el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Tarragonès, que
s’havia aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 26 de febrer de
2007, i que ha de permetre posar en marxa el Servei d’assistència
municipal en l’àmbit del patrimoni documental a les poblacions, amb la
voluntat de fer possible un servei permanent de suport als Ajuntaments
que no disposin d’un sistema d’arxiu i gestió documental eficient, un
suport que vol anar més enllà del tractament a la documentació
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històrica i té com a objectiu la posada en marxa en els diferents
ajuntaments de sistemes d’arxiu i gestió documental que permetin un
control eficient per part dels ajuntaments de la documentació que
generen i gestionen.
És voluntat de l’ajuntament continuar la collaboració que ha de
permetre al Consell Comarcal del Tarragonès prestar suport tècnic i
organitzatiu a l’ajuntament per dur a terme el manteniment del fons
documental de l’arxiu municipal.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar l’annex al Conveni entre el Consell Comarcal del
Tarragonès i l’Ajuntament pel servei d’assistència municipal en
l’àmbit del patrimoni documental, referent al manteniment
d’aquest patrimoni.

Segon.

Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès als
efectes escaients.

Tercer.

Habilitar a l’Alcalde per la signatura dels documents que siguin
escaients per fer efectiu aquest acord.

13. APROVACIÓ DEL CALENDARI DE PAGAMENT DE TRIBUTS I DE LA RESTA
D’INGRESSOS DE DRET PÚBLIC PER A L’EXERCICI 2010 DELS QUE S’HA
DELEGAT A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA LA GESTIÓ DEL COBRAMENT
DINTRE DEL TERMINI DE PAGAMENT EN VOLUNTÀRIA.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de data 2 de febrer de 2007
es va fixar, de forma definitiva, el calendari de cobrament dels tributs
municipals per a l’exercici de 2007 i següents, per a tots aquells impostos i
taxes delegats a l’Organisme Autònom de recaptació de tributs de la
Diputació de Tarragona (BASE).
El calendari llavors aprovat per l’ajuntament ha sofert variacions de cara
a adaptar-lo a les capacitats organitzatives de BASE respecte al període
de cobrament de cadascun dels trimestres. En atenció a aquestes
necessitats de caràcter operatiu, ha estat necessari variar el període de
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cobrament d’alguns dels tributs la gestió dels quals està delegada, tal i
com es relaciona en la taula següent:
TRIBUT
IAE
IBI urbana
IBI rústega
BI CE
IVTM
CEMENTIRI
OCUP.
DOMINI
PÚBLIC
ESCOMBRARIES
CLAVEGUERAM
AIGUA

MODIFICACIÓ
del 30 de juliol al 30 de setembre
del 30 de juny al 30 d’agost
del 30 de juny al 30 d’agost
del 30 de juny al 30 d’agost
del 31 de març al 31 de maig
del 30 de juny al 30 d’agost
del 30 de juny al 30 d’agost
del 30 de juliol al 30 de setembre
del 30 de juny al 30 d’agost
del 30 d’abril al 30 de juny, 1er. trim.
del 30 de juliol al 30 de setembre, 2on trim.
del 29 d’octubre al 29 de desembre, 3er trim
del 31 de gener al 31 de març, 4rt trim.

En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Fixar el calendari de cobrament dels tributs municipals per a
l’exercici de 2010 i següents, el que tot seguit s’indica:

TRIBUT
IAE
IBI urbana
IBI rústega
BI CE
IVTM
CEMENTIRI
OCUP.
DOMINI
PÚBLIC
ESCOMBRARIES
CLAVEGUERAM
AIGUA

Segon.

MODIFICACIÓ
del 30 de juliol al 30 de setembre
del 30 de juny al 30 d’agost
del 30 de juny al 30 d’agost
del 30 de juny al 30 d’agost
del 31 de març al 31 de maig
del 30 de juny al 30 d’agost
del 30 de juny al 30 d’agost
del 30 de juliol al 30 de setembre
del 30 de juny al 30 d’agost
del 30 d’abril al 30 de juny, 1er. trim.
del 30 de juliol al 30 de setembre, 2on trim.
del 29 d’octubre al 29 de desembre, 3er trim
del 31 de gener al 31 de març, 4rt trim.

Comunicar a BASE el present acord als efectes corresponents.
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14. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE
LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Joan Morlà per manifestar que el seu grup
municipal votarà a favor de l’aprovació de l’ordenança i celebra que
s’hi contempli el tema de l’ús adequat dels contenidors de residus que
havien dit en un plenari anterior. Sollicita que s’informi a la població
d’aquesta nova norma, ja sigui mitjançant el diari municipal o
mitjançant tríptics informatius, doncs cal fer pedagogia.
El Sr. alcalde informa que serà difícil de fer atesa l’extensió de la norma.
Intervé el Sr. Antoni López i demana que els sigui facilitat el text
esmentat via correu electrònic.
Finalment, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
L’Ajuntament, amb la finalitat d’establir un clima de civisme, de
convivència social i respecte mutu, que fomenti les relacions solidàries,
tolerants i respectuoses amb el medi urbà i amb la resta de convilatans, i
alhora establir mecanismes per lluitar contra les actituds negligents i
irresponsables que deterioren la seva qualitat de vida, ha cregut
necessària l’elaboració d’una Ordenança de Convivència Ciutadana
que serveixi d’ajuda a la resolució de conflictes, no essent per tant el seu
objectiu regular la vida dels veïns i veïnes del municipi.
La present ordenança és expressió de la potestat reglamentària que
atorguen als ens locals l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003,
de 16 de desembre de 2003, de mesures per a la modernització del
govern local, i l’article 8 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.
Al mateix temps aquesta ordenança suposa l’exercici de la
competència normativa que en relació a diferents matèries atorga el
legislador estatal i autonòmic als ens locals, en compliment de la
previsió continguda en l’article 25 de la Llei de bases de règim local i
conté aquells preceptes que s’han considerat necessaris per tal de
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desenvolupar el bon govern i la convivència ciutadana del nostre
municipi, sense perjudici dels drets i obligacions derivats de la resta de
l’ordenament jurídic i, en particular, de la resta de reglaments
municipals en allò que no sigui modificat per aquesta ordenança.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar el text de l’ordenança esmentada, la qual, una
vegada esdevingui definitiva romandrà vigent mentre no se
n’acordi modificació o derogació expressa.

Segon.

Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada
Ordenança durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i
al tauler d’edictes de l’ajuntament. El termini d’informació
pública començarà a comptar des de la seva publicació.

Tercer.

Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es
presenta cap allegació ni reclamació, l’ordenança quedarà
aprovada definitivament sense la necessitat de cap acord
posterior, i es procedirà a la publicació del seu text íntegre.

15. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DELS TERRENYS DESTINATS A EQUIPAMENTS
PER PART DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE PINS MANOUS I APROVACIÓ
DEL CONVENI CORRESPONENT.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
La Junta de Compensació de Pins Manous, inscrita al Registre d’Entitats
Urbanístiques Collaboradores de la Generalitat, és propietària de dues
parcelles qualificades com a equipament comunitari públic, clau 6,
d’acord amb el Text Refós de les Normes Subsidiàries de planejament
municipal actualment vigents.
Mitjançant acord de la Junta de Govern municipal de 12 de febrer de
2009, i d’acord amb la Junta de Compensació, l’ajuntament aprovà
definitivament el projecte bàsic d’obra civil ordinària de construcció
d’una sala multifuncional a la urbanització Pins Manous. Obra licitada i
adjudicada amb la condició que l’Ajuntament tingui la plena
disponibilitat dels terrenys.
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La Junta de Compensació, d’acord amb el que estableix el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, ofereix la cessió obligatòria i
gratuïta d’una part d’aquest equipament: la que constitueix la parcella
on s’ha de construir l’esmentat centre o sala multifuncional, restant
l’altre parcella d’equipament contigua en poder de la Junta de
Compensació.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Acceptar la cessió de la parcella destinada a equipament
en la que s’ha de construir la sala multifuncional, que efectua
la Junta de Compensació de Pins Manous

Segon.

Aprovar el Conveni corresponent mitjançant el qual es porta a
terme la referida cessió.

Tercer.

Habilitar l’alcalde per a la signatura del Conveni esmentat.

16. APROVACIÓ DE SOLLICITUD A LA GERÈNCIA TERRITORIAL DEL
CADASTRE PER A LA REVISIÓ DELS VALORS CADASTRALS DEL MUNICIPI.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Joan Morlà per manifestar que el seu grup
aprovarà la proposta, però que costa d’entendre que des de 1991 no
s’hagi efectuat cap revisió. Es desconeix el que pot succeir, però es vol
la màxima informació per evitar greuges.
El Sr. alcalde reitera que la revisió és del tot necessària, doncs a banda
de que la ponència de valors cadastrals és molt antiga i tant sols s’ha
incrementat a través dels coeficients d’actualització que contenen
anualment i amb caràcter general la llei d’acompanyament dels
pressupostos de l’Estat, hi ha situacions de manifesta injustícia, com ja
s’ha explicat en anteriors ocasions; un exemple molt clar és el cas dels
sols urbanitzables que al llarg d’aquest anys de vigència de l’actual
ponència de valors cadastrals s’han transformat en sòl urbà i que
encara tributen segons la seva anterior condició, generant així un
greuge comparatiu claríssim.
En quant a que l’afirmació de que costa d’entendre que s’hagi tardat a
revisar, cal dir que ja havia estat demanada fa dos o tres anys i pel fet
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de que s’estava en procés de redacció del nou POUM, la Gerència del
Cadastre va considerar que no era el moment oportú. Tanmateix, diu
l’alcalde, que quan en el plenari es va aprovar un increment del tipus
aplicable al valor cadastral justament per mitigar aquesta situació, el
vostre Grup va votar-hi en contra o es va abstenir.
El Sr. Morlà manifesta que aquesta revisió pot comportar un increment
substancial del que es ve pagant en determinats casos.
El Sr. alcalde contesta que aquest casos es poden compensar amb una
modificació a la baixa dels coeficients aplicables.
Finalment, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
La vigent ponència de valors cadastrals dels béns immobles del municipi
es va dur a terme per la Direcció General del Cadastre l’any 1990, i des
d’aleshores no s’ha efectuat una revisió dels valors conjunta, tan sols
s’han aplicat els coeficients d’actualització a través de les lleis de
pressupostos de l’Estat, d’acord amb el que preveu l’art. 32 del Reial
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la Llei del Cadastre Immobiliari.
L’article 28.2 del citat Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març,
preveu que el procediment de valoració collectiva de béns immobles
d’una mateixa classe es podrà iniciar d’ofici o a instancia de
l’ajuntament corresponent quan, respecte a una pluralitat de béns
immobles, es posi de manifest diferències substancials entre els valors de
mercat i els que varen servir de base per a la determinació dels valors
cadastrals vigents, ja sigui com a conseqüència d’una modificació en el
planejament urbanístic o d’altres circumstàncies.
L’apartat 28.3, lletra a) del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març,
regula el procediment de valoració collectiva de caràcter general i
estableix que només podrà iniciar-se un cop transcorreguts almenys,
cinc anys des de l’entrada en vigor dels valors cadastrals derivats de
l’anterior procediment de valoració collectiva de caràcter general i es
realitzarà, en tot cas, a partir dels 10 anys des d’aquesta data.
Considerant necessari, doncs, procedir a l’actualització dels valors
cadastrals del municipi, especialment tenint en compte que
determinades finques que tenien la consideració de sòl urbanitzable i
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que per tant els corresponia una valoració cadastral d’acord amb
aquesta classificació, s’han transformat en sòl urbà sense que aquesta
nova situació urbanística hagi representat un increment del seu valor
cadastral, situació que a banda de suposar un perjudici per a la hisenda
municipal, representa també un greuge comparatiu amb aquelles
finques de característiques similars i amb un valor cadastral molt
superior.
En data 17 de gener de 2008 aquest mateix ple adoptar l’acord de
sollicitar a la Direcció General del Cadastre l’inici de la tramitació del
procediment de valoració collectiva de caràcter general mitjançant
l’aprovació de la corresponent ponència de valors i aquest acord es
traslladà a la Gerència Territorial del Cadastre en data 11 de febrer de
2008, sense que a data d’avui s’hagi iniciat cap procediment.
Vist l’article 52 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.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Sollicitar, novament, a la Direcció General del Cadastre que
inicií la tramitació del procediment de valoració collectiva de
caràcter general mitjançant l’aprovació de la corresponent
ponència de valors.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General del
Cadastre en legal forma.

Tercer.

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

17. APROVACIÓ DEL PROJECTE D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DELS TERRENYS
QUALIFICATS PEL PLANEJAMENT COM A SERVEIS TÈCNICS I AMBIENTALS
SITUATS JUNT A LA CARRETERA T-203 PER DESTINAR-LOS A DEIXALLERIA
SUPRAMUNICIPAL.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
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És voluntat de l’ajuntament des de fa temps disposar d’una deixalleria al
municipi que per la seva ubicació i proximitat faciliti als usuaris la seva
utilització, atès que en l’actualitat cal anar a la deixalleria de
Torredembarra, obligant a efectuar uns desplaçaments que en
determinats casos d’usuaris del nostre municipi comporta efectuar més
de 15 km.
Amb el Consell Comarcal, al seu dia, es va convenir la construcció
d’una Deixalleria supramunicipal ubicada al nostre municipi i que
donaria servei a més als municipis de La Secuita, els Pallaresos i Renau,
per a la qual cosa el nostre ajuntament aportaria els terrenys necessaris,
que caldria que estiguessin situats en una zona el més equidistant
possible dels usuaris dels municipis citats.
Amb aquesta finalitat, en ocasió de la redacció del nou POUM s’ha
previst una parcella confrontant amb la carretera T-203 del Coll de
Tapioles, a uns 500 metres al sud de la TP-2031del Pont d’Armentera, que
s’ha qualificat com a serveis tècnics i ambientals, situada en sòl rústic i
que per la seva situació reuneix la condició de centralitat abans
apuntada.
A tal efecte, s’ha sollicitat al Departament de Medi Ambient de la
Diputació de Tarragona la valoració de la parcella, valoració que s’ha
realitzat per un total de 2.459 m2 que correspon a la superfície total de
la parcella 53 del polígon 19, per una quantia total de 9.036,83 €
L’aprovació definitiva del POUM, que estableix la qualificació de la finca
com a serveis tècnics i ambientals, comporta la declaració d’utilitat
pública i necessitat d’ocupació d’aquesta, en el benentès que
l’eficàcia d’aquest acord queda supeditada a la publicació d’aquesta
aprovació definitiva al DOG.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar el projecte d’expropiació forçosa dels terrenys
qualificats pel planejament com a serveis tècnics i ambientals
situats al costat de la carretera T-203, així com la relació de
bens i drets afectats i la seva valoració.
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Segon.

Procedir a la publicació d’aquest acord a efectes
d’informació pública i efectuar la notificació al titular dels
terrenys en concepte d’interessat.

Tercer.

Delegar la competència per l’adopció dels acords necessaris
per procedir a l’expropiació de l’esmentada finca en la Junta
de Govern.

18. ADHESIÓ AL MANIFEST “TARRAGONA SOM TOTS” EN DEFENSA DE
MANTENIR EL NOM DE VEGUERIA DE TARRAGONA, AMB ÚNICA CAPITAL
TARRAGONA, EN LA FUTURA ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda adherir-se al
Manifest en defensa de Tarragona: Tarragona som tots, subscrit per tots
els Grups municipals integrants de l’ajuntament de Tarragona, que es
transcriu a continuació:
Ens trobem en un moment important de debat institucional i social sobre
la futura organització territorial de Catalunya, en els àmbits
supracomarcals. En aquest marc, s’ha plantejat la possibilitat que l’àmbit
de nova creació que ens pertocaria, sigui anomenat Camp de
Tarragona, en contrast amb l’actual denominació de la província de
Tarragona.
L’expressió Camp de Tarragona, utilitzada en medis geogràfics, no té,
però, cap tradició en la nomenclatura de les institucions territorials ni
tampoc correspon al conjunt de les sis comarques que conformaran la
futura vegueria. Com a exemples, només cal referir-se al govern de la
Generalitat de Catalunya durant la II República o l’estatut de 1979.
I això es així perquè, històricament, no ha existit encara cap institució de
dret públic amb administració territorial incorporada que hagi pres la
denominació Camp de Tarragona. Actualment comptem amb la
Delegació territorial del Govern de la Generalitat a Tarragona i, amb
àmbits diferents, però de caràcter supracomarcal, la Diputació de
Tarragona o província de Tarragona.
Per una altra banda, la resta de demarcacions successores de les actuals
províncies de Barcelona, Girona o Lleida mantenen la seva denominació
en l’avantprojecte de la futura llei. Per tant, vegueria de Girona, vegueria
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de Lleida o vegueria de Barcelona, mantenint el nom de la capital i sense
replantejar la denominació de la demarcació actual.
Per tant doncs, manifestem que la futura vegueria de Tarragona delimita
un territori de sis comarques amb Tarragona com a única capital territorial,
d’història bimillenària i un compromís real, actual i generós envers el
territori. I que, a l’igual que les vegueries on estan situades les ciutats de
Barcelona, Lleida i Girona, portarà el nom sol de la ciutat. És a dir,
reclamem mantenir el nom de VEGUERIA DE TARRAGONA, amb única
capital Tarragona, en la futura organització territorial de Catalunya.
19. APROVACIÓ D’UNA APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A LA
RECONSTRUCCIÓ D’INFRAESTRUCTURES A HAITÍ, QUE HAN PATIT GREUS
DESTROSSES EN LES SEVES INSTALLACIONS I LA PÈRDUA D’UN GRAN
NOMBRE DE VIDES HUMANES PEL TERRATRÈMOL.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Un terratrèmol de més de 7 graus de magnitud va afectar Haití deixant
la seva capital completament devastada. No hi ha consens sobre la
xifra oficial de víctimes, però en aquests moments el govern haitià
estima en 200.000 el número de morts, en 250.000 el número de
desapareguts i més d’un milió de persones sense habitatge.
La societat s’ha mobilitzat en ajuda a les víctimes mostrant la seva
solidaritat amb els haitians mitjançant l’enviament de diners, menjar i
equips de salvament. Les diferents ONGs han engegat campanyes de
recaptació de fons per enviar a Haití per iniciar la reconstrucció.
Per tot això, el Ple de l’ajuntament acorda:
Únic. Fer una aportació de 2.000 euros a la campanya per ajudar a la
reconstrucció d’Haití promoguda pel Fons de Cooperació Internacional
al Desenvolupament.
20. NOMENAMENT DEL SR. CARLES GUILLÉN I MONTSERRAT COM A NOU
TRESORER MUNICIPAL EN SUBSTITUCIÓ DE L’ACTUAL TRESORERA.
Prèvia declaració d’urgència i consegüent inclusió a l’ordre del dia,
apreciada per unanimitat dels reunits, d’acord amb el que preveu
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l’article 103.3 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, el Ple de
l’ajuntament aprova per unanimitat la següent proposta:
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 5 de juliol de 2007 es
nomenà la Sra. Rosa M. Antúnez i Pujol per a l’exercici de les funcions de
tresorera de la corporació. En data 25 de gener passat la Sra. Rosa M.
Antúnez ha presentat la renúncia al seu càrrec de regidora de
l’ajuntament per trasllat del seu domicili a la ciutat de Tarragona, i en
conseqüència cal nomenar un nou tresorer.
Vist que l’article 2 lletra "f", del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol,
sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració
local amb habilitació de caràcter estatal la qual estableix que en les
secretaries de classe tercera la funció de tresorer podrà ser atribuïda a
un membre de la corporació al no estar previst que en aquestes
corporacions existeixi un lloc de treball de l'esmentat cos que exerceixi
les esmentades funcions.
Vist el que estableixen els articles 92.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local i 164 del Reial Decret 781/1986,
de 18 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, així com la regla 80 de l’ordre de 16
de juliol de 1963 que regula el règim de les dipositaries no servides per
funcionaris del cos estatal.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Nomenar com a nou tresorer de l’ajuntament el regidor Sr.
Carles Guillén i Montserrat, en substitució de la Sra. Rosa M.
Antúnez i Pujol en les mateixes condicions que aquesta.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat en legal forma.
L’eficàcia del nomenament restarà condicionada a
l’acceptació per part del regidor. Si en el termini de tres dies
hàbils comptats des de la notificació de la resolució no es fa
manifestació expressa en contrari, s’entendrà acceptada.
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21. DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA RENÚNCIA DE LA REGIDORA DEL
GRUP MUNICIPAL CIU D’AQUEST AJUNTAMENT SRA. ROSA M. ANTÚNEZ I
PUJOL PER TRASLLAT DEL SEU DOMICILI DE RESIDÈNCIA A LA CIUTAT DE
TARRAGONA.
Després de la lectura d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé la regidora Sra. Rosa M. Antúnez i Pujol i diu:
Durant els darrers vint anys he viscut en aquest municipi, i en fa onze que
estic com a regidora a l’ajuntament.
“Sabeu que he traslladat la meva residència a Tarragona, i considerant
que no tindria sentit continuar de regidora en un municipi sense residir-hi,
per coherència, he presentat la meva renúncia.
Com experiència personal, vull dir-vos que ha sigut única i inigualable
perquè m’ha gratificat enormement poder intervenir en aquestes
gairebé tres legislatures formant part de l’equip de govern.
He tingut l’oportunitat de veure créixer i desenvolupar el municipi
gràcies al gran nombre d’obres i de la tasca realitzades, noves escoles,
castell, Torre d’en Guiu, serveis, infraestructures, ampliació de
l’ajuntament... i tot això serà un llegat per la història del Catllar.
Penseu que aquest creixement i desenvolupament reverteix i revertirà
positivament en la millora de la qualitat de vida de la gent del municipi, i
això es molt important.
En tant que regidora de sanitat i serveis socials que he exercit durant
aquests anys, vull agrair la collaboració que sempre he trobat en
l’equip mèdic de la vila, amb el Dr. Santiago Borràs al capdavant, amb
el repte comú de vetllar per la salut de les persones; també als tècnics i
responsables de Benestar social del Consell Comarcal per l’ajuda i
collaboració que sempre he trobat en ells.
El meu agraïment i el meu record a tots els regidors i regidores que
durant tots aquests anys hem compartit la feina a l’ajuntament, des de
l’equip de govern o des de l’oposició
També l’agraïment a tots els treballadors i tècnics de l’ajuntament sense
l’esforç i dedicació dels quals la tasca dels regidors no seria la mateixa.
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A tots els ciutadans en general i de manera especial als que han votat
la llista de CiU; gràcies pel seu acolliment i per l’afecte que sempre he
trobat en ells; també a totes les entitats del municipi.
A l’alcalde Josep M. Gavaldà per la confiança que em va fer a
l’incloure’m a la llista electoral aquella primavera del 99, quan jo em
sentia mig forastera, altrament no seria aquí. El recordaré com “el gran
gestor” el millor gestor que he conegut mai i un gran mestre d’obres.
Gràcies per tot el que m’has ensenyat.
I finalment l’enhorabona a la Goretti: li desitjo molta sort i tot l’encert en
la seva nova tasca de regidora, en benefici del municipi.
Com he dit al començament, he viscut 20 anys al Catllar, no sé si en
viuré 20 més a Tarragona; però sapigueu que si és així una part molt
important de mi romandrà per sempre aquí amb vosaltres.
Molta sort a tots”
Intervé el Sr. Morlà i li agraeix el tracte sempre correcte rebut de part de
la Sra. Antúnez i desitjant-li sort i salut,
El Sr. Marcelo J. Tarantino diu que s’adhereix a les paraules del Sr. Morlà.
Intervé el Sr. Guillén i agraeix a la regidora la feina feta durant aquests
anys, i diu que ha estat com una formigueta que ha anat de casa en
casa intentant ajudar. Li desitja sort en aquesta nova etapa.
Intervé el Sr. Jordi Porta dient que ha estat un plaer treballar amb ella i li
desitja sort.
Finalment intervé el Sr. alcalde i diu que la decisió de renunciar em sap
greu, però he de dir que és coherent i t’honora, perquè, com bé has dit,
difícilment es pot treballar pels interessos d’un municipi residint en una
altre.
Ha estat un plaer haver pogut comptar amb la teva confiança i amb la
teva collaboració durant aquests gairebé onze anys en que hem
compartit les responsabilitats en els diversos equips de govern, al llarg
d’aquestes darreres tres legislatures.
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Agraeixo el teu esforç i la teva dedicació sempre en regidories
vinculades amb allò que més coneixes en la teva vida professional: la
sanitat i el benestar social, i des de l’any 2003 en les funcions de la
tresoreria municipal, però alhora implicant-te activament en la política i
en les decisions de govern de l’ajuntament.
Estic segur que expresso el sentir de tots, de manera especial dels
regidors de l’equip de govern, si dic que després d’onze anys de
compartir tot això, et trobarem a faltar.
Et desitjo molta sort, tant en la teva vida personal i familiar com
professional en aquesta nova etapa. Moltes gràcies.
Finalment el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Vist l’escrit de la Sra. Rosa Antúnez i Pujol, pertanyent al grup CIU, de
data 25 de gener, amb registre d’entrada núm. 231, mitjançant el qual
presenta la renúncia al càrrec de regidora de l’ajuntament, amb motiu
d’haver traslladat el seu domicili de residència a la ciutat de Tarragona.
Vist el que disposa l’article 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, (ROF), segons el qual
la condició de regidor es perd, entre altres causes, per renúncia, que
s’haurà de fer efectiva davant el Ple de la Corporació.
Vist el que disposen l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral General, així com la Instrucció de la Junta
Electoral Central de 19 de juliol de 1991, sobre el procediment per
substituir els càrrecs representatius locals i cobrir les vacants.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Prendre coneixement de la renúncia formulada per la Sra.
Rosa M. Antúnez i Pujol, del seu càrrec de regidora de
l’ajuntament del Catllar, integrada en el grup de CIU amb
efectes des d’aquest acord.

Segon.

Declarar la vacant de regidor/a d’aquesta corporació
produïda per la renúncia esmentada al punt primer.
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Tercer.

Sollicitar a la Junta Electoral Central l’expedició de la
corresponent credencial de regidora a favor de la Sra. Maria
Goretti Gatell Anglès, que consta en el lloc següent en la llista
electoral corresponent al Grup Polític de CIU, per tal de cobrir
la vacant produïda amb la renúncia.

22. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular algun
prec o alguna pregunta.
En el capítol de precs, el Sr. Antonio López diu que en l’anterior sessió del
ple varen sollicitar que es gestionés la posada en contacte entre la
gent que presenta el currículum a l’ajuntament i les empreses que al
municipi cerquen ma d’obra. Hi ha ajuntaments que ja ho fan. Informar
que la Generalitat ha aprovat uns nous plans d’ocupació per al 2010.
Continua el Sr. López i diu que diversos veïns del municipi li han
manifestat que els vestidors de la pista de futbol sala estan molt
deteriorats, que inclús hi ha rates. Els jugadors dels diferents equips de
futbol sala comenten que els jugadors dels equips visitants no es dutxen
ni es canvien en acabar. Per tot això es sollicita a l’ajuntament que
prengui mesures al respecte.
El Sr. López formula un nou prec sollicitant que s’installi una coberta a la
pista de futbol sala, doncs l’equip, per pujar de categoria necessita
jugar sota cobert, tal i com marca la federació. Cal tenir en compte
que l’any passat ja varen renunciar a fer-ho.
Novament intervé el Sr. López i diu que en un ple anterior ja s’havia
sollicita la possibilitat d’obrir la pista de les escoles velles per a l’ús del
jovent del municipi. Volem insistir perquè ens han renovat la demanda i
també es sollicita la installació de cistelles per a la pràctica del
bàsquet.
El Sr. López comenta que durant els mesos de novembre i desembre
s’han realitzat diversos actes al municipi amb la presència de diferents
autoritats de la Generalitat sense que se n’hagi assabentat o convidat
als regidors del grup municipal del PSC, i cal tenir en compte que
representen la segona força política de la vila. Demanem que no torni a
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passar que s’assabentin per la premsa de les visites i actes d’aquesta
índole.
El Sr. alcalde contesta que en els actes institucionals ja es fa; però que
per experiència personal, no coneix cap ajuntament que convidi tots els
regidors als actes com als que s’està referint. En quant a la visita del
Director General de Turisme cal dir que estava organitzada pel Consell
Comarcal i l’ICODE, essent aquest qui, si fos el cas, havia de convidar.
En quant a la visita Collegi d’arquitectes de Tarragona, cal dir que era
una visita a unes determinades installacions, que en cap cas pot ser
considerada de caràcter oficial, ni institucional.
De nou intervé el Sr. López dient que seria convenient fer la màxima
difusió del calendari de pagament dels tributs municipals que s’ha
aprovat al punt 13 de l’ordre del dia d’aquesta sessió i que alhora
s’estudií la sollicitud de molts veïns de poder fraccionar el pagament.
Intervé la secretaria de l’ajuntament, per manifestar que aquesta és una
pràctica que ja es duu a terme des dels serveis de recaptació de la
Diputació (BASE), doncs és un dret reconegut legalment.
En el capítol de preguntes intervé el Sr. Morlà i pregunta com s’ha resolt
la qüestió de l’edifici que s’està construint al costat del pou de Glaç de
la sortida a la teulada, doncs havíem sentit crítiques al respecte i ens
haviem reunit amb l’arquitecte municipal per saber-ne la solució. Doncs
ell havia proposat una cosa i se n’ha fet una altra.
El Sr. alcalde explica que desconeix exactament com ha quedat al final
el tema, però diu que al projecte inicial no es contemplava el terrat.
L’arquitecte municipal considera que el terrat es admissible amb el
planejament urbanístic vigent. Justament, ahir a la tarda l’arquitecte va
reunir-se amb els tècnics i els promotors per convenir la solució a la
coberta i minimitzar l’impacte visual. Des de darrera no es veurà el terrat
i s’imposaran restriccions d’ús, com ara fer barbacoa o estendre roba.
El Sr. Morlà manifesta que aquesta és una manera d’encobrir l’ús, doncs
s’estan donant facilitats.
El Sr. alcalde respon que estem parlant d’una finca urbana que té una
sèrie de drets urbanístics inherents, i són d’aplicació, per tant, les
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ordenances urbanístiques, i malgrat que en el projecte inicial no es
contemplés un terrat, si aquest és conforme amb les ordenances, cal
autoritzar-lo. Temps enrere aquest espai es volia classificar com a verd
de protecció, però aquesta qüestió encaria el procés expropiatori del
castell i es va desestimar.
El Sr. Morlà pregunta quin impacte visual es preveu de la construcció
respecte del pou de glaç i si hi ha informe desfavorable de l’arquitecte
municipal.
El Sr. alcalde respon que es mínim. L’únic efecte visual es veurà des del
passeig o zona on hi ha les palmeres. En quant a l’informe de
l’arquitecte, diu que no, i que, en tot cas, les proposta inicial del
promotor s’ha minimitzat.
Novament intervé el Sr. Morlà per preguntar, respecte del projecte de
portada de gas al municipi, si serà suficient o no la installació d’un únic
armari regulador a la zona de l’eixample de la vila.
El Sr. alcalde respon que desconeix la suficiència de la installació però
pressuposa que els enginyers i els tècnics de l’empresa Gas Natural,
promotora de la iniciativa, han efectuat els seus càlculs i previsions de
forma adequada.
El Sr. Morlà replica dient que com a responsable de l’ajuntament
aquesta qüestió ha d’estar del tot segura, no es pot basar en
suposicions. A més cal esbrinar si han tingut en compte el creixement del
municipi.
El Sr. alcalde reitera que es tracta d’una empresa de solvència
contrastada en el mon energètic i tenen un projecte consolidat i seriós
arreu, i en tot cas no es tracta d’una installació municipal, sinó que és
de la seva responsabilitat.
Pren la paraula el Sr. López i diu que en un dels primers plens de la
legislatura es va presentar una moció per cobrir la piscina que
posteriorment es desestimà. En el següent ple l’ajuntament es
comprometia a fer un estudi de viabilitat del cobriment. Atès que ens
vàrem donar de marge tota la legislatura, pregunta com està la qüestió
a hores d’ara.
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El Sr. alcalde explica que amb la baixa obtinguda en la licitació de les
obres de la canonada l’ajuntament disposa d’un finançament amb
càrrec al PUOS de 460.000 €, del tot insuficients per aquesta important
obra encara que l’ajuntament pogués aportar-hi recursos propis.
El Sr. López reconeix la inviabilitat del projecte.
Novament intervé el Sr. López per comentar que durant la Junta de
Govern de 26 de novembre el Sr. Bianchi es referí a una proposta d’una
empresa d’energies alternatives. Quines opcions plantejava, doncs
durant la tramitació del POUM es va desestimar la proposta de permetre
els horts solars.
El Sr. Bianchi comenta que proposaven la installació de plaques solars a
diverses propietats municipals per cobrir les necessitats municipals i
vendre l’energia sobrant.
El Sr. alcalde puntualitza que el POUM no preveu una zona específica
per a aquesta finalitat, sinó en tot cas es remet a la normativa sectorial
aplicable.
El Sr. López pregunta al Sr. Bianchi per la caminada popular per la zona
del pantà que anuncia a la Junta de Govern del mateix dia 26 de
novembre.
El Sr. Bianchi respon que està prevista per al dia 27 de febrer i que
properament es donaran més detalls.
Intervé de nou el Sr. López dient que al número 9 de l’edició del diari
s’atribueix el mèrit de l’èxit de la tercera caminada en exclusiva a la
regidoria de Medi Ambient, quant va ser el seu grup municipal qui a
principi de legislatura va fer la proposta; sense ànim partidista aclareix
que les anteriors caminades va contribuir a la seva preparació i que les
fotografies que s’han publicat de les mateixes son seves. És un tema
d’honestedat, ho prepara l’ajuntament, però al darrera hi ha persones
que treballen.
El Sr. alcalde manifesta el seu acord en reconèixer la participació i
collaboració efectuades, malgrat desconèixer el contingut exacte de
l’article al que es refereix el Sr. regidor. No obstant, la iniciativa és de
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l’ajuntament, tot i invocar una proposta genèrica efectuada al principi
de la legislatura.
El Sr. López matisa que amb la proposta efectuada al mes de setembre
de 2007 es demanava organitzar caminades amb una sèrie de valors
afegits i es va votar en contra per l’equip de govern argumentant que ja
s’hi estava treballant. Al cap d’un any vaig preguntar com estava la
qüestió i als quinze dies ens vam posar a treballar en aquest sentit.
Seguiré treballant, diu el Sr. López, en aquesta línia, però crec que s’ha
fet un ús partidista d’una iniciativa que nosaltres no fem.
El Sr. alcalde reconeix el dret al reconeixement a aquell que collabora
en les iniciatives de l’ajuntament, però no s’ha de fer invocant una
moció genèrica anterior.
El Sr. López demana tenir coneixement de les subvencions atorgades a
les entitats del municipi durant l’any 2009.
El Sr. López pregunta si l’ajuntament ha previst enviar a algun dels
vigilants municipals al curs específic que impartirà l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya.
El Sr. alcalde respon que està previst que hi vagi un vigilant.
Novament intervé el Sr. López i pregunta pel futur del diari municipal, si
l’ajuntament en té registrat el nom o aquest pertany a l’empresa i com
és que contràriament al que es diu al número 9 encara no funciona
l’edició on-line del mateix.
També pregunta el Sr. López si seria possible que se’ls facilitessin els
imports cobrats per la construcció del centre penitenciari i quines
quantitats estan pendents de cobrament.
Finalment pregunta qui es el responsable del manteniment dels carrers,
les zones verdes i els terrenys d’equipaments de la urbanització Coll de
Tapioles si part d’aquests encara estan a nom dels Srs. Albiol.
En resposta al diari del Catllar el Sr. alcalde diu que el futur de la
publicació no és massa falaguer. La intenció inicial era la de poder
informar amb periodicitat de l’actuació municipal, però la valoració
que es fa del seu resultat no és massa positiva. Es va triar aquesta opció
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perquè la societat acreditava experiència en aquest camp i a l’oferta
va incorporar la millora del repartiment porta a porta.
S’ha parlat de la possibilitat de compartir un periodista entre diversos
ajuntaments i editar cadascun un informatiu. Probablement seria una
bona fórmula que permetria disposar d’un professional a uns costos
ajustats. Caldrà veure com avencen les converses en aquest sentit.
En quant al registre de la capçalera, de l’edició actual, caldrà mirar-ho;
però és una qüestió poc rellevant, penso, diu l’alcalde, que el nom no fa
la cosa. Per altra banda cal dir que el nom de diari que es ve utilitzant
no és massa encertat, perquè la denominació indica una periodicitat
que no es compleix.
Pel que fa als terrenys d’equipaments i zones verdes de la urbanització
Coll de Tapioles, cal dir que al seu dia es va signar el conveni per a la
seva cessió, si bé manca la seva inscripció al Registre de la propietat; en
tot cas la responsabilitat dels manteniments correspon a la Junta de
Compensació fins a la completa urbanització del polígon, sense
perjudici de que majoritàriament ho faci l’ajuntament.
Intervé el Sr. Carles Guillén dient que l’edició digital del diari està en
funcionament i que ell personalment l’ha consultada.
I, essent les deu i trenta-quatre minuts del vespre, i no havent-hi més
assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la
secretària, estenc la present acta.
Vist i Plau,
L’Alcalde

La Secretària,
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