ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8 DE JULIOL DE 2010
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les vuit de la tarda del dia vuit de
juliol 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
Roberto Bianchi i Lepore
M Goretti Gatell i Anglès
Jordi E. Porta i Gonzàlez
Joan Morlà i Mensa
Antonio López i López
Pilar Jové i Portero
Francesc Virgili i Güell
Marcelo Javier Tarantino
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany Covas
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar
l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE LES ACTES CORRESPONENTS A LES
SESSIONS ORDINÀRIA DE DATA 25 DE MARÇ DE 2010 I A
L‘EXTRAORDINÀRIA DE 29 D’ABRIL DE 2010.
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular alguna
observació a les actes de la sessió ordinària de data 25 de març i de
l’extraordinària de 29 d’abril de 2010, l’esborrany de les quals havia 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.
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No formulant-se cap observació, s’aproven ambdues actes per
unanimitat.
2. INFORME DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
a) S’ha sollicitat al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
de la Generalitat un ajut per a l’execució d’obres de restauració i
conservació d’immobles de notable valor cultural, corresponents al bienni
2010-2011, per a l’execució de les obres de consolidació interior de les
torres del Castell, amb un pressupost d’execució de 180.764,45 €.
També s’ha concorregut a dues convocatòries del Departament
d’Acció Social i Ciutadania, una en el marc del Pla Local de Joventut
per a projectes per a joves emmarcats en el Pla nacional de joventut de
Catalunya, amb una despesa prevista, per al bienni 2010-2011, de
165.908 € i l’altra per finançar les despeses de la ludoteca municipal,
amb un pressupost de 18.128,75 €.
Una altra convocatòria a la que ha demanat acollir-se l’ajuntament és
la del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa per al
finançament del cost de creació i producció de dos audiovisuals per al
centre d’interpretació dels castells i la installació dels maquinaris per a
visualitzar-los, en el marc del Pla de desenvolupament Turístic de
Catalunya (PLADETUR), amb una despesa prevista de 121.827,55 €.
Finalment, també s’ha presentat sollicitud a la convocatòria d’ajuts
promoguda pel Departament de Salut per a l’equipament del consultori
mèdic, amb un pressupost de despeses de 8.767,33 €, corresponents a
despeses de funcionament ordinari de la installació i a material
recentment adquirit i també de nova adquisició destinat a aquest
equipament sanitari.
S’informa que el Departament de Treball ens ha atorgat un ajut per a la
contractació de 5 treballadors desocupats, un per a la realització de
treballs de digitalització de documentació de l’arxiu municipal (en
conveni amb l’Arxiu Històric de Tarragona) i quatre per al manteniment
d’installacions i edificis municipals, en el marc dels plans extraordinaris
d’ocupació local, projecte Impuls-Treball.
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b) Respecte a les subvencions atorgades, en aquest cas per la
Diputació de Tarragona, s’han obtingut les següents:
- Per a la Programació cultural estable del Centre cultural i altres
celebracions com la Fira d’artesania o els Tres tombs, ens han estat
concedits 8.500 €.
- Per a la creació i condicionament de dos parcs infantils municipals ens
han estat atorgats 9.115,65 €.
- Finalment, en el marc del Programa extraordinari d’inversions i
manteniment, en l’apartat manteniment, per a finançar part de la
despesa generada pel consum elèctric d’enllumenats públics i per a la
neteja d’edificis municipals ens han concedit 45.000 €. A més, en l’apartat
d’inversions ens han correspost 16.000 € per subvenir el cost de les obres
de reforma de les piscines municipals de Mas de Pallarès.
En quant a subvencions sollicitades a la Diputació s’ha demanat un ajut
destinat a la despesa generada per les operacions de neteja de franges
perimetrals, en el marc de la convocatòria per al finançament
d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals.
c) Respecte de l’obra de construcció de sala multifuncional a Pins
Manous, adjudicada a Edificacions i Reparacions Tarraco, SL, s’informa
que es troba pràcticament acabada i que en breu es podrà posar en
funcionament.
d) En relació a les obres de cobriment de l’ermita de Sant Ramón,
s’informa que es troben molt avançades, encara que el precari estat de
l’edifici i les seves deficiències constructives, han fet necessari anivellar
les parets, desmuntar les barbacanes i tornar-les a refer, entre d’altres
treballs, Això ha comportat un notable increment del cost de l’obra
respecte al contemplat en el projecte de la intervenció inicial en
l’edifici.
També en relació amb l’ermita, s’informa que s’ha adquirit la finca
confrontant per la part de l’abssis de l’edifici, propietat de Dionís Güell i
Rull, per garantir l’accés tant de persones com de vehicles, doncs
l’entrada original està mig enderrocada i el seu lloc fou ocupat al seu
dia per l’ampliació del camí de Mas Moragues, i per tant només es
podia accedir per la banda del darrera a través de la finca del Sr. Rull. El
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preu de la compra, d’acord amb l’informe de valoració efectuat per
l’arquitecte municipal, ha estat de 6.600 €.
e) En quant a les obres incloses al Fons Estatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local per a la construcció del dipòsit d’aigua potable de
1.400 m3 a Mas de Panxé, s’informa que el passat 20 de maig es varen
adjudicar a favor de l’empresa Contrucciones y Excavaciones NOVEX,
SL per un import de 428.510 €, IVA inclòs.
Aquest dipòsit, que podrà abastar les urbanitzacions de Mas Enric, els
Manous, Pins Manous i la pròpia Mas de Panxé, es proveirà d’aigua
provinent del Consorci d’Aigües de Tarragona un cop construït el nou
ramal que ha de subministrar al centre penitenciari, la qual cosa ja s’ha
convingut amb el Departament de Justícia i amb GISA, i
consegüentment s’ha incrementat la secció inicialment prevista de la
canonada des de Boscos de Tarragona, a l’altra costat de l’autopista.
f) Les obres de construcció de les piscines de la urbanització Mas de
Pallarès, adjudicades en data 3 de maig a favor de l’empresa ABSOLUTE
CONSTRUCION SYSTEMS, SA per un import total de 200.000 €, IVA inclòs,
estan pràcticament acabades. Resta pendent de solucionar la nova
escomesa elèctrica per a la posada en funcionament de les
installacions.
g) S’informa que en data 17 de juny, després de la licitació pertinent, es
va adjudicar definitivament la redacció del projecte executiu i la
realització de les obres de millora del camp de futbol municipal,
consistents en la installació de gespa artificial al terrenys de joc, a
l’empresa POLIGRAS IBÉRICA, SA per un preu total de 305.084,96 €, IVA
inclòs. Les obres s’iniciaran en breu per tal que estigui finalitzades por a
la propera Festa major.
h) Així mateix, s’informa que, previs els tràmits de licitació corresponents,
en data 16 de juny es va adjudicar definitivament la redacció del
projecte executiu i la realització de les obres del cobriment parcial de
l’espai lúdic de la Torre d’en Guiu a favor de l’empresa TP Arquitectura i
Construcció Tèxtil per un preu total de 300.000 €, IVA inclòs. Les obres
han començat aquesta mateixa setmana per tal que puguin estar
enllestides per la propera Festa major.
i) S’informa que mitjançant acord de la Junta de Govern del passat 17
de juny es va aprovar definitivament del projecte d’accés a la deixalleria
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supramunicipal del Catllar des de la carretera T-203 (PK 0+604), redactat
per l’enginyer tècnic d’obres públiques Sr. Oscar Fresquet Ferrero.
j) Respecte a les installacions del Centre d’interpretació dels castells del
Baix Gaià, actualment en curs d’execució al castell de la vila, s’informa
que en data 3 de maig passat s’ha adjudicat la realització dels dos
audiovisuals previstos, que s’installaran, respectivament, al pou del gel i
en una sala interior del castell, a l’empresa Molècula per import de
77.589,70 €, IVA inclòs. En aquesta mateixa data, també s’ha adjudicat
el subministrament i installació dels maquinaris per al seu visionat a favor
de l’empresa SYNCRO Enginyeria Audiovisual, per import de 38.176,76 €,
IVA inclòs.
k) Tal i com ja s’havia informat en un anterior plenari, l’ajuntament té
previst executar l’obra de construcció del “nou ramal de clavegueram
al camí de la font i nova pavimentació del camí fins al riu”, en base a la
memòria valorada redactada per l’arquitecte de l’ajuntament, Sr.
Jonathan López Skooj; aquesta obra comportaria també la recuperació
de l’antiga font existent.
Aquesta obra ha quedat momentàniament paralitzada perquè porta
aparellada l’expropiació de terrenys propietat del Sr. Diego Palma i
Cervilla on es preveu ubicar una zona d’aparcament. El tràmit es va
haver de fer sense la seva compareixença, al no haver pogut notificarlo, i per tant mitjançant edictes al Butlletí oficial, i alhora amb
comunicació a la Fiscalia, restant a l’espera de la resolució del Jurat
d’expropiació. Gairebé finalitzat l’expedient, l’interessat s’ha personat i
ha recorregut la valoració del justipreu establert inicialment per
l’ajuntament, així, doncs, esperarem conèixer la valoració que faci el
Jurat, per tal de començar l’obra.
l) Mitjançant acord de la Junta de govern de data 17 de juny passat ha
estat aprovat inicialment el projecte d’urbanització del vial d’accés des
del PK 3+300 de la carretera TP-2031 al Centre Penitenciari Mas d’Enric,
amb la incorporació de determinades previsions contemplades en
l’informe de l’arquitecte municipal. El projecte es troba en període
d’informació pública per a la presentació d’allegacions.
m) En quant a les obres d’urbanització que s’estan executant a la
Cativera per part de l’empresa adjudicatària, s’informa que els treballs
avancen a bon ritme. En aquest mateix ple es presenta una proposta
d’acord per sollicitar autorització a l’Agència Catalana de l’Aigua per
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a l’execució de l’emissari d’aigües residuals i pluvials per zona
d’influència d’aquest organisme.
n) Com coneixen els regidors, el passat dia 16 de juny la Consellera de
Justícia, Sra. Montserrat Tura, acompanyada de responsables de la
Conselleria, va visitar l’ajuntament en ocasió de la seva visita a les obres
de construcció del centre penitenciari Mas Enric. Durant la visita i arrel
d’algunes informacions que ens han arribat respecte a problemes sorgits
per a les obres de construcció de l’EDAR i xarxa de collectors de
sanejament convinguda al seu dia, la consellera va manifestar que
estiguéssim tranquils perquè l’obra es faria amb tota seguretat.
o) En quant al subministrament elèctric del CEIP l’agulla i de la Llar
d’infants municipal, s’informa que les obres de construcció de la nova
línia elèctrica i la nova estació transformadora ja fa temps que estan
finalitzades, treballs que ha executat l’empresa Bosir SA, i estem a
l’espera de que Fecsa Endesa faci les connexions i puguem contractar.
p) Recentment hem patit diversos episodis d’actes vandàlics. Així, en
poc temps, s’han perpetrat destrosses diverses a l’enllumenat i
installacions del camp de futbol municipal amb robatori de material; a
la tanca perimetral del dipòsit de la urbanització Coll de Tapioles,
enderrocant-ne un tram de 4 metres i, finalment, el forçament de la
porta del consultori mèdic municipal i l’accés al seu interior. En aquest
darrer cas s’han identificat els responsables i denunciats davant els
Mossos d’Esquadra. En els altres casos no s’ha identificat cap
responsable, però igualment s’han posat els fets en coneixement dels
Mossos.
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. 2010/200, de
data 23 de març de 2010, al 2010/428, de 05 de juliol de 2010.
Els reunits es donen per assabentats.
4. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT
REGULADOR DEL REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS ESTABLES DE PARELLES.

6

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 març passat, per
unanimitat, va aprovar inicialment el Reglament regulador del registre
municipal d’unions estables de parelles.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la província
número 86, de data 15 d’abril de 2010, 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 del Reglament
regulador del registre municipal d’unions estables de parelles.
5. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER A L’ANY 2010, DE LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I DE LA
PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DE 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:
Mitjançant acord plenari adoptat per l’ajuntament en sessió
extraordinària de data 29 d’abril passat es va aprovar el pressupost
municipal per a l’any 2010, les seves Bases d’execució i la plantilla
orgànica de personal.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província número 103, de data 6 de
maig, i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, sense que s’hagin presentat
allegacions, d’acord amb el que preveu l’article 20 del RD 500/1990, de
20 d’abril, que desenvolupa el Títol VI del Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, el pressupost es considera definitivament
aprovat.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se per
assabentat de l’aprovació definitiva del pressupost municipal per a
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l’exercici de 2010, de les seves bases d’execució i de la plantilla orgànica
de personal.
6. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ADHESIÓ AL CONVENI PER A LA
REGULARITZACIÓ DEL PROCEDIMENT DE LA GESTIÓ DE PAGAMENTS A
CREDITORS DE LA GENERALITAT MITJANÇANT LA MODALITAT DE
CONFIRMING.
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. 2010/413, de 29 de juny de 2010.
“La Generalitat de Catalunya ha signat amb diferents entitats financeres
un Conveni marc que estableix el procediment per a la gestió del
pagament de determinades obligacions a creditors d’aquesta, articulat
mitjançant un contracte singular amb cadascuna de les entitats
financeres establint els termes en què es desenvoluparan les clàusules
del Conveni.
La finalitat d’aquest conveni és facilitar la liquiditat necessària per
atendre el finançament de les despeses i inversions fetes pels diferents
Departaments de la Generalitat mitjançant l’emissió d’ordres de
pagament a creditors de les obligacions de pagament en un termini
determinat, així com la possibilitat de descompte d’aquestes (en la
modalitat de confirming) amb les entitats financeres participants.
Poden accedir a aquesta modalitat de pagament de confirming aquells
creditors de la Generalitat de Catalunya, amb capacitat suficient per
obligar-se a assumir els compromisos que s’estableixen en el conveni
subscrit i que s’acompanya com annex.
L’Ajuntament com a creditor de la Generalitat i amb capacitat suficient
per obligar-se a assumir els compromisos que s’estableixen en el conveni
subscrit es pot beneficiar dels avantatges de conèixer la data exacta de
cobrament dels pagaments de la Generalitat i alhora pot accedir en
condicions avantatjoses a l’avançament dels crèdits que té amb la
Generalitat en cas que la situació de tresoreria ho requereixi.
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Entre les entitats financeres que han signat contracte amb la Generalitat
hi ha el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, amb qui aquest Ajuntament
treballa.
En conseqüència, Resolc:
Primer.-

Adherir-se al conveni per a la regulació del procediment de la
gestió de pagaments a creditors de la generalitat de
Catalunya mitjançant la modalitat de confirming.

Segon.- Treballar amb l’entitat financera Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria.
Tercer.-

Signar els documents necessaris per portar a terme aquest
acord i notificar-los a la Subdirecció General de Tresoreria de
la Generalitat.

Quart.-

Ratificar aquest Decret en el proper ple que tingui lloc.”

7. ADHESIÓ A LA PLATAFORMA DE TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA E-GOVERN
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
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 Llei /1985, reguladora de les bases de règim local, modificada per la
Llei 57/2003, de Mesures de modernització del govern local, al seu article
70 bis. 3, prescriu que els ens locals han d’impulsar l’ús interactiu de les
tecnologies de la informació i la comunicació en el seu àmbit.
L’entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés electrònic
dels ciutadans als serveis públics, donat que reconeix el dret dels
ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans
electrònics, comporta per a les administracions públiques l’obligació de
dotar-se dels mitjans adients per atendre l’exercici d’aquest dret. Així
mateix, es reitera a la Disposició final tercera el paper de les diputacions
com organismes de suport que presten als municipis amb menys mitjans
tècnics i organitzatius els serveis precisos pel compliment de les
obligacions establertes, en la llei.
La Diputació de Tarragona té, entre les seves finalitats legals, la
prestació de serveis d’assistència als ens locals de la seva demarcació.
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Aquests serveis es porten a terme des de vessants diverses, adquirint la
tecnològica cada cop més importància. En aquest sentit la mateixa
Diputació de Tarragona desenvolupa eines pròpies d’administració
electrònica i també collabora amb altres entitats, que també les
desenvolupen, amb la finalitat de posar-les a l’abast dels ens locals de
la seva demarcació.
La Diputació de Tarragona ha posat en funcionament la plataforma de
tramitació assistida egovern. Aquesta plataforma és una eina
informàtica que permet tramitar electrònicament els procediments
administratius i proposa que ens hi puguem adherir.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Adherir-se a la plataforma informàtica de tramitació
electrònica egovern de la Diputació de Tarragona.

Segon.

Crear el registre auxiliar electrònic de la plataforma de
tramitació assistida egovern.

Tercer.

Crear el llibre d’assentaments del registre auxiliar electrònic de
la plataforma de tramitació assistida egovern.

Quart.

Encarregar a la Diputació de Tarragona el tractament de les
dades personals corresponents a fitxers de titularitat de
l’ajuntament del Catllar per a la gestió tecnològica dels
procediments i tràmits que suposa l’esmentada plataforma.

8. FIXACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2011.
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 escrit del Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya de 17 de juny de 2010 s’insta a aquest ajuntament perquè fixi
les dates de celebració de les festes locals durant l’any 2011.
Examinada l’Ordre del Departament de Treball TRE/309/2010, de 11 de
maig, per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a
Catalunya per a l’any 2011.
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Atès el que ve establert a l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Fixar com a festes locals d’aquest municipi per a l’any 2011 els
dies 26 d’agost (divendres) i 14 de desembre (dimecres).

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya per a la seva inclusió al calendari de
festes oficials per al 2010.

9. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE
CONVIVÈNCIA CIUTADANA PER A L’ESTABLIMENT DE SERVITUDS A LES
FAÇANES DELS IMMOBLES PER A INSTALLACIONS DE SERVEIS PUBLICS O
D’INTERÈS GENERAL.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Recentment el Ple de l’ajuntament va aprovar l’ordenança municipal
reguladora de la convivència ciutadana. Malgrat el poc temps de
vigència d’aquesta norma s’ha detectat una mancança en quant a
l’establiment de servituds que necessita de regulació per evitar possibles
malentesos futurs i una millor resolució dels possibles conflictes entre les
voluntats individuals i els interessos generals.
Així, es tracta de substituir el redactat actual de l’article 36.4 pel que
seguidament es proposa: “Els propietaris de finques urbanes estan
obligats a consentir les servituds administratives corresponents per a
suportar la installació a façanes o tanques dels elements indicadors de
la via, normes de circulació o de referència de servei públic. De la
mateixa manera s’estableix sobre les façanes dels edificis la servitud
d’haver de suportar les línies elèctriques d’enllumenat públic, els punts
de llum necessaris, els quadres de comandament o control, les línies de
baixa tensió, telefonia i qualsevol altra línia d’interès general així com
qualsevol altre element de propietat municipal o d’empreses
subministradores necessari pel servei públic . Aquesta servitud serà
gratuïta i s’establirà mitjançant notificació prèvia al propietari de
l’immoble afectat, sense cap mes indemnització que la dels
desperfectes que es puguin ocasionar”.
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Examinat l’informe de secretaria en quant al procediment i l’adequació
a dret de la modificació que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït.
Atès que tant en el procediment d’aprovació com en el de modificació
de les ordenances i reglaments locals, quan no siguin de tipus urbanístic,
ni fiscal ni en el cas del ROM, només s’exigeix el quòrum de la majoria
simple, el tràmit d’informació pública i l’aprovació definitiva, que opera
automàticament en el cas de que no s’hagin presentat allegacions ni
reclamacions durant el període de publicitat, amb la publicació
posterior del text íntegre, de conformitat amb 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.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar el text de la modificació 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
modificació 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.

10. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR
DE LES LLICÈNCIES MUNICIPALS D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS PER ACTIVITATS
I/O INSTALLACIONS INCLOSES A L'ANNEX III DE LA LLEI 3/1998, DE 27 DE
FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, la secretària de l’ajuntament exposa les consideracions
jurídiques que fonamenten l’aprovació d’aquest modificació, després
de la qual cosa, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
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L’actual ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències
d’obertura d’establiments va ser aprovada l’any 1989. Per altra banda,
el Reglament regulador de les llicències municipals d’obertura
d'establiments per activitats i/o installacions incloses a l'annex III de la llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració
ambiental es va aprovar el 1999.
En data 11 de desembre de 2009 es publicà la nova Llei 20/2009, de 4
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, amb la
qual cosa es fa necessària la modificació del Reglament esmentat així
com de l’Ordenança fiscal atès que es modifica la tramitació de les
diferents activitats i s’estableix per algunes d’elles el tràmit de
comunicació prèvia.
Aquesta nova Llei respon a la Directiva Europea de Serveis que pretén
l’eliminació d’obstacles innecessaris i desproporcionats per la prestació
de serveis.
Per tot l’anterior es proposa la modificació de l’ordenança fiscal,
d’acord amb el text que es troba a l’expedient i la derogació del
Reglament atès que és contrari a la nova Llei 20/2009.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la taxa per llicències d’obertura d’establiments,
d’acord amb el text obrant a l’expedient.

Segon.

Derogar el Reglament regulador de les llicències municipals
d’obertura d'establiments per activitats i/o installacions
incloses a l'annex III de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l'administració ambiental.

Tercer.

Publicar el corresponent anunci d’informació pública al BOPT i
al taulell d’anuncis de la Corporació.

11. DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
A L’OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOLADA DE LA VIA PÚBLICA PER A
EMPRESES DE TELEFONIA MÒBIL, PROMOGUDA AL SEU DIA PER BASE,
GESTIÓ D’INGRESSOS LOCALS.
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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:
Vistos els requeriments efectuats pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala del contenciós administratiu, secció primera, pels quals
se’ns notifica que s’han admès a tràmit el recursos ordinaris número
755/2010, interposat per VODAFONE ESPAÑA, SA, i 764/2010, interposat
per TELEFÓNICA MÓVILES, SA, contra l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per l’ocupació del sòl, subsòl i vol de la via pública per empreses
de telefonia mòbil aprovada per aquest Ajuntament.
Vist que l’ajuntament es va adherir a l’ordenança tipus aprovada per
BASE per l’exercici 2009 i atès que d’acord amb les converses
mantingudes amb els serveis jurídics de BASE el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals no és clar respecte a la possibilitat d’establiment
d’aquesta taxa.
Vist l’expedient 141/2009, relatiu a la tramitació de l’ordenança suara
esmentada, en el que gaudeix de la condició jurídica d’interessada
REDTEL, Asociación de Operadores de Telecomunicaciones, atesa la
interposició per la seva part d’allegacions que van ser desestimades.
Vist el que disposen els articles 49 i 38 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciós - administrativa.
Vist el Decret d’Alcaldia 2010/338 de 19 de maig.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament acorda
Primer.

Derogar l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per
l’ocupació del sòl, subsòl i vol de la via pública per empreses
de telefonia mòbil.

Segon.

Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament.

Tercer.

Notificar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala del contenciós administratiu, secció primera.
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12. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COLLABORACIÓ ESTABLERT AMB EL
CONSELL COMARCAL PER A LA CESSIÓ D’ÚS D’UNS TERRENYS PER A LA
INSTALLACIÓ D’UNA DEIXALLERIA SUPRAMUNICIPAL I POSTERIOR GESTIÓ
D’AQUESTA.
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 d’acord amb aquest ajuntament promou la
implantació al nostre municipi d’una nova deixalleria supramunicipal
que donarà servei als municipis del Catllar, la Secuita, els Pallaresos,
Perafort i Renau; installació que suposarà una notable millora per als
usuaris d’aquests municipis i de manera especial pels del Catllar, atès
que la centralitat del seu emplaçament aproparà i facilitarà el servei als
nostre ciutadans, que fins ara s’havien de desplaçar a Torredembarra.
Aquesta deixalleria es construirà en terrenys municipals classificats pel
POUM com a Sistema de serveis tècnics i ambientals, i es troben situats
en sòl no urbanitzable, a la parcel.la 53 del polígon 19 d’aquest terme
municipal, amb accés des de la carretera T-203, recentment adquirits
per l’ajuntament amb aquesta finalitat, mitjançant un procés
expropiatori
D’acord amb allò convingut al seu dia i que es recull en el conveni de
collaboració, l’ajuntament s’ha fet càrrec de la redacció del projecte
dels accessos a la deixalleria des de la carretera T-203 (PK 0+604), el qual
ha estat redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques Sr. Oscar
Fresquet Ferrero. Aquest projecte el cost d’execució del qual anirà a
càrrec de l’ajuntament, es troba aprovat definitivament i serà licitat pel
mateix Consell Comarcal conjuntament amb l’obra de la deixalleria.
Per tot això, examinat el conveni que consta a l’expedient i que es dóna
per reproduït, en el qual es detallen les obligacions d’ambdues parts, per
a la construcció i consegüent entrada en funcionament de la deixalleria
supramunicipal a implantar al municipi.
Vist el que disposa l’article 273 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
que aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, així com el Capítol 1 del títol 7 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel decret 179/1995, de 13 de
juny.
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Vistos els articles 52 i 150 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i l’article 309 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar el conveni de collaboració entre el Consell Comarcal
i l’ajuntament que té per objecte regular tots els aspectes
relatius a la construcció i entrada en funcionament de la
deixalleria supramunicipal a implantar al municipi.

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 i a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació, en legal forma.

13. APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA GESTIÓ I ÚS DE LES
DEIXALLERIES SUPRAMUNICIPALS QUE GESTIONA EL CONSELL COMARCAL.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
L’ajuntament ha aprovat el conveni de collaboració amb el Consell
Comarcal que té per objecte regular els aspectes relatius a la
construcció i entrada en funcionament de la deixalleria supramunicipal a
implantar al municipi.
La implantació de la deixalleria i la seva posterior gestió fan necessària
l’aprovació d’un reglament regulador d’aquests aspectes, i molt
especialment pel que fa al sistema de finançament del servei.
Per tot això, examinat el text del reglament proposat pel Consell
Comarcal, que consta a l’expedient i es dona per reproduït, el qual ha
merescut l’informe favorable de la secretaria de l’ajuntament.
Atès que tant en el procediment d’aprovació com en el de modificació
de les ordenances i reglaments locals, quan no siguin de tipus urbanístic,
ni fiscal ni en el cas del ROM, només s’exigeix el quòrum de la majoria
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simple, el tràmit d’informació pública i l’aprovació definitiva, que opera
automàticament en el cas de que no s’hagin presentat allegacions ni
reclamacions durant el període de publicitat, amb la publicació
posterior del text íntegre, de conformitat amb 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.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar el Reglament regulador de la gestió i ús de les
deixalleries supramunicipals que gestiona el Consell Comarcal i
que entre altres aspectes fa referència al sistema de
finançament del servei, el qual, una vegada esdevingui
definitiu romandrà vigent mentre no se n’acordi la modificació
o derogació expressa.

Segon.

Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentat Reglament
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, el Reglament quedarà
aprovada definitivament sense la necessitat de cap acord
posterior, i es procedirà a la publicació del seu text íntegre.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal en legal
forma

14. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COLLABORACIÓ ESTABLERT AMB LA
SOCIETAT GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA PER A LA GASIFICACIÓ
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:
L’ajuntament, al seu dia va concórrer i li fou atorgat un ajut per la
Direcció General d’Energia i Mines del Departament d’Economia i
Finances en el marc del desenvolupament del Pla d’electrificació rural
de Catalunya (PERC) i del Pla per a la completa extensió de la
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gasificació de Catalunya (PLEGAC), convocatòria regulada per l’Ordre
ECF/259/2009, d’11 de maig, per a la gasificació del municipi.
L’execució d’aquest obra que abasta el terme municipal es farà en
collaboració amb la societat GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, que
serà l’encarregada de construir la canalització de gasificació al
municipi, restant l’ajuntament obligat a fer-li efectiu l’import de 610.000,
quantitat que és correspon amb l’import concedit en concepte de la
subvenció suara esmentada.
Per tot això, examinat el conveni de collaboració amb GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA per a la construcció i finançament de la
canalització per a la gasificació del municipi.
Vist el que disposen 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 els articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar el conveni específic de collaboració amb GAS
NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA per a la construcció i
finançament de la canalització per a la gasificació del
municipi.

Segon.

Facultar l’alcalde tant àmpliament com sigui necessari per a la
signatura dels documents que es derivin del present acord.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG, SA, en legal forma.

15. APROVACIÓ DE LA SOLLICITUD D’AUTORITZACIÓ A L’AGÈNCIA
CATALANA DE L’AIGUA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ DE CANONADA DE CONNEXIÓ DE XARXA DE RESIDUALS
DE LA URBANITZACIÓ LA CATIVERA A LA XARXA MUNICIPAL DEL CATLLAR I
ABOCAMENT DE PLUVIALS EN DPH DEL RIU GAIÀ.
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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En aquests moments, la Junta de Compensació la Cativera està
executant les obres d’urbanització del sector 49 de planejament
municipal.
El projecte d’urbanització, aprovat definitivament mitjançant acord de
la Junta de Govern municipal de data 17 d’abril de 2008, preveu tractar
separadament les aigües residuals de les pluvials. En el primer cas
contempla la construcció d’un collector que va des del punt de
captació situat a la urbanització fins connectar al collector municipal;
en quant a les pluvials preveu un collector que evacuarà directament a
la llera del riu.
Per a l’execució d’aquesta infraestructura, que s’ha d’escometre en
breu, cal obtenir l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, que al
seu dia ja va informar favorablement el projecte, en tant que
administració amb competències sobre la matèria.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Sollicitar a l’Agència Catalana de l’Aigua l’autorització per a
l’execució de les obres de construcció de la canonada de
connexió de la xarxa de residuals de la urbanització la
Cativera a la xarxa municipal del Catllar i per a l’abocament
de les aigües pluvials en DPH al riu Gaià.

Segon.

Facultar l’alcalde tant àmpliament com sigui necessari per a la
signatura dels documents que es derivin del present acord.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a l’Agència Catalana de
l’Aigua, en legal forma.

16. APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS DE L’EXPEDIENT D’ALIENACIÓ
DE BÉNS PATRIMONIALS DE TITULARITAT MUNICIPAL DE L’ÀMBIT DEL SECTOR
49, LA CATIVERA, DEL PLANEJAMENT 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:
L’ajuntament és titular de diverses parcelles a la urbanització la
Cativera, d’acord amb el què estableix el POUM recentment aprovat,
no reservades a habitatges de protecció pública. En aquest sentit,
l’ajuntament sempre ha manifestat a la Junta de compensació del
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sector la seva disposició a procedir a l’alienació d’aquestes parcelles
destinant l’import de la venda a les obres d’urbanització, quan aquestes
s’executessin.
Essent que les referides obres d’urbanització es troben molt avançades,
conseqüentment amb quant s’ha dit, en data 11 de juny passat es va
emetre Informe pels Serveis Tècnics Municipals realitzant una descripció
detallada dels referits béns immobles i la seva valoració econòmica.
En data 1 de juliol es va emetre informe d’intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos
ordinaris del pressupost vigent i informe de la secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir i certificat de la inscripció a
l’Inventari de béns acreditant el seu caràcter patrimonial, i que els bens
es troben inscrits en el Registre de la Propietat.
Per tot això, examinada la documentació que l’acompanya, i de
conformitat amb l’ establert a l’article 93 i la Disposició Addicional
Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector
Públic, el Ple de l’Ajuntament acorda:
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment
obert amb més d’un criteri d’adjudicació per l’alienació dels
béns immobles patrimonials situats en els sectors E, F, H, I i K de
la urbanització la Cativera amb la finalitat anteriorment
expressada.

Segon.

Disposar l’obertura del procediment
procediment obert i tramitació ordinària.

Tercer.

Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que
regirà el contracte.

Quart.

Delegar en la Junta de Govern la competència per la
tramitació de l’expedient.

d’adjudicació

per

Cinquè. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en
el Perfil del Contractant anunci de licitació pera que en el
termini de 30 dies puguin presentar-se les proposicions.
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17. APROVACIÓ DE LA RECEPCIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL SECTOR 43, MASIA DE BORONAT, DEL
PLANEJAMENT 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:
Vist l’informe tècnic realitzat per l’enginyera de l’ajuntament en base a
la inspecció efectuada en relació a les obres d’urbanització i les
installacions realitzades a la urbanització Masia de Boronat, d’acord
amb el projecte d’urbanització.
Atès el que disposa l’article 169 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Recepcionar les obres d’urbanització del sector Masia de
Boronat.

Segon.

Requerir la Junta de Compensació perquè es personi en la
data que s’estableixi a les dependències municipals per a la
signatura de l’acta de recepció corresponent.

18. APROVACIÓ DE LA RECEPCIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DEL SECTOR 12, MAS DE MOREGONS, DE
PLANEJAMENT 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:
En data 8 de juliol de 2009 la Junta de Compensació de la Urbanització
Mas de Moregons aportà la documentació tècnica establerta a l’article
169 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme i sollicità la recepció de les obres d’urbanització.
L’enginyera de l’ajuntament, prèvia inspecció de les obres
d’urbanització i les installacions realitzades, en base al projecte
d’urbanització, informà que la documentació era incompleta i
mancava completar determinats aspectes de les obres contemplades
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en el projecte, a la vista del qual es va requerir la Junta de
Compensació per tal que esmenés les deficiències detectades i lliurés la
documentació sollicitada.
La Junta de Compensació, en data 26 d’abril, presentà part de la
documentació requerida i justificà la falta de la resta de documentació
així com la reparació de les deficiències detectades.
Vist el nou informe de 16 de juny de l’enginyera de l’ajuntament, en el
que s’estableixen, com a condicions prèvies a la recepció que ha de
complir la Junta de Compensació, les següents
- En relació al sistema de sanejament d’aigües residuals previst al
projecte d’urbanització, es produirà la seva recepció parcial atès que
de les dues depuradores previstes falta la construcció d’una
depuradora amb capacitat pel 50% de les parcelles de la urbanització.
En conseqüència la garantia constituïda en data 12 de maig de 1994
amb núm. d’inscripció al Registre Especial d’Avals 9340-03-91.433-27,
quedarà afecta a l’execució d’aquesta segona depuradora, que
s’haurà d’executar en el moment que s’assoleixi l’atorgament del 50%
de les llicències d’obres de la totalitat del sector, llevat el cas que ja
s’hagi construït el collector general i EDAR que està previst executar
properament d’acord amb el projecte l’Agència Catalana de l’Aigua.
En aquest cas es procedirà a la construcció de les connexions de la
xarxa a l’esmentat collector en els termes i condicions tècniques i
econòmiques que determini l’ACA. En aquest últim supòsit s’entén que
l’aval esmentat quedarà afectat a l’execució de l’esmentada obra i, en
el seu cas, al pagament dels drets de connexió que estableixi l’ACA.
L’aval es cancellarà finalitzat el termini de garantia des de la recepció
de la totalitat de les obres d’urbanització.
- A dipositar en el lloc que indiqui l’Ajuntament el mobiliari urbà establert
al projecte d’urbanització i consistent en 20 unitats de bancs, 3 unitats
de fonts, 80 unitats de papereres i les bústies de correus per evitar la
seva afectació per actes vandàlics atesa la inexistència de residents en
la urbanització en el moment actual.
- A la neteja de la zona verda, la reparació i neteja dels contenidors
soterrats i el correcte funcionament de l’enllumenat públic.
Atès el que disposa l’article 169 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
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En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Requerir la Junta de Compensació perquè es personi el dia 16
de juliol a les dependències municipals per a la signatura de
l’acta de recepció parcial, condicionada al compliment dels
següents punts de l’informe de l’enginyera de l’ajuntament
que es transcriuen a la part expositiva del present acord.

Segon.

Requerir la Junta de Compensació perquè porti a terme les
actuacions necessàries per la seva transformació en Junta de
Conservació, en el benentès que des de la recepció de les
obres per l’ajuntament fins que es produeixi l’esmentada
transformació, la Junta de Compensació assumeix el
manteniment i conservació de la urbanització.

Tercer.

Advertir la Junta de Compensació que els compromisos
adquirits amb l’Ajuntament a través dels convenis urbanístics,
sobretot pel que fa al proveïment d’aigua (costos
proporcionals del ramal de subministrament i reserva d’aigua
del Consorci d’aigües de Tarragona imputable al sector),
segueixen vigents.

19. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS PUNTUALS DEL
POUM NÚM. 01, RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA DENSITAT
D’HABITATGES DE L’ÀMBIT DEL SECTOR 48 I NÚM. 02 RELATIVA A
L’AMPLIACIÓ DE L’ÀMBIT DELS SERVEIS TÈCNICS AMBIENTALS AL CAMÍ DE
COLL CANUT.
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 29 d’abril passat va aprovar
inicialment per unanimitat de tots els grups municipals integrants del
consistori, i per tant amb el quòrum de la majoria absoluta, les
modificacions puntuals del POUM número 01, relativa a la modificació de
la densitat d’habitatges de l’àmbit del sector 48 i número 02, relativa a
l’ampliació de l’àmbit dels serveis tècnics ambientals al Camí de Coll
Canut.
Aquestes modificacions puntuals han estat sotmeses a informació
pública pel termini d’un mes mitjançant la inserció del corresponent
23

anunci al Butlletí Oficial de la Província número 101, de 4 de maig i al
diari El Punt de data 3 de maig, sense que una vegada finalitzat aquell
s’haguessin presentat allegacions.
L’article 94 del TRLUC estableix que la tramitació de les modificacions
puntuals dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal segueixen la
mateixa tramitació que aquests. En conseqüència correspon a
l’Ajuntament l’aprovació inicial i la provisional i a la CTUT l’aprovació
definitiva.
Vist l’article 52.2 del Decret Legislatiu 1/2005 pel que s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar provisionalment les modificacions puntuals del POUM
número 01, relativa a la modificació de la densitat d’habitatges
de l’àmbit del sector 48 i número 02, relativa a l’ampliació de
l’àmbit dels serveis tècnics ambientals al camí de Coll Canut.

Segon.

Fer públic l’acord provisional per mitjans telemàtics, d’acord
amb l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

Tercer.

Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Tarragona per a la seva aprovació
definitiva, si s’escau.

Quart.

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

Cinquè. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus
de recurs.
20. ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA
ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA
APROVAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Antonio López i pregunta si no seria interessant
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per l’ajuntament incloure el cost dels enllumenats que l’ajuntament
subvenciona.
El Sr. alcalde diu que per a l’ajuntament és indiferent. En tot cas, com ja
hem dit en anteriors ocasions, no hi ha cap problema en el canvi de
nom, si bé l’han d’instar davant d’Endesa els actuals titulars dels
subministraments.
Finalment, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un
instrument que possibilités la contractació centralitzada del
subministrament d’energia elèctrica, aprovant el Plec de clàusules
administratives particular que regula l’acord marc el 17 de setembre de
2009.
Al Diari de la Unió Europea de data 9 de febrer de 2010, número S 27038560, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava l’esmentat acord
marc.
En data 30 de març de 2010 va acabar el termini de presentació
d’ofertes, havent estat presentades dues proposicions formulades,
respectivament, per Unión Fenosa Comercial, SL i Iberdrola.
Reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a
l’obertura de les propostes, en sessió de 13 de maig passat, el Comitè
executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local ha adjudicat
provisionalment la contractació a Unión Fenosa Comercial, SL.
Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis
establerts a la legislació que regeix els Contractes del Sector Públic.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Que el municipi del Catllar s’adhereix a l’acord marc del
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local.
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Segon.

Notificar el present acord
Desenvolupament Local (c/
Barcelona).

al Consorci Català pel
València 231, 6º, 08007,

21.
MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I PSC EN
DEFENSA DE L’ESTATUT I CONTRA LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL QUE EN RETALLA EN CONTINGUT.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectuen
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, amb els vots favorables de CIU, PSC i
Iniciativa i l’abstenció del regidor no adscrit, Sr. Jordi Porta, acorda:
El passat dia 28 de juny el Tribunal Constitucional ha dictat sentència
sobre el recurs presentat pel Partit Popular contra l’Estatut d'autonomia
de Catalunya, el qual ha significat una retallada considerable dels
principals eixos de l'Estatut, i per tant al nostre horitzó nacional i
d’autogovern.
Aquesta sentència és un atac a la dignitat i a la llibertat de tots i
cadascun dels ciutadans de Catalunya, vinguin d’on vinguin i parlin la
llengua que parlin. Ens cal, doncs, una resposta democràtica, unitària i
coherent amb els valors que ens han mantingut vius com a país al llarg
de la història.
No s´ha respectat la voluntat del poble de Catalunya expressada
democràticament el 18 de juny de 2006, quan va votar favorablement
el nou Estatut de Catalunya.
Amb el seu procedir, un Tribunal Constitucional desacreditat i moralment
deslegitimat, aboca les institucions catalanes a un futur incert.
Catalunya és una nació de ciutadans i ciutadanes lliures.
Democràticament legitimada, que es vol i que és integradora i plural, i
que vol conduir el seu futur.
Una nació que en tot moment ha donat proves de la seva solidaritat i la
seva responsabilitat, i de la seva voluntat de pacte i entesa. I que ara ha
de fer valer totes i cadascuna de les oportunitats que tenim a l’abast,
molt especialment en un moment de dificultats com l’actual, que
reclama solucions i propostes efectives.
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Una nació que al llarg de la seva història ha hagut de fer front a
múltiples dificultats, però que mai no ha renunciat ni renunciarà a les
seves aspiracions d’autogovern.
Un autogovern que, avui, es concreta en l’Estatut del 2006. L’Estatut
aprovat pel poble de Catalunya. I res ni ningú no pot estar per damunt
de la voluntat expressada pels ciutadans i les ciutadanes. No ens
conformem ni ens resignem amb l’autogovern que resta després de la
sentència.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Que l’ajuntament del Catllar expressa el seu rebuig a la
sentència sobre l’Estatut de Catalunya i a qualsevol rebaixa
que modifiqui la voluntat expressada democràticament pel
poble de Catalunya a través del seu Parlament i posteriorment
ratificada per referèndum.

Segon.

Mostrar el suport de l'ajuntament del Catllar a les resolucions
que de manera majoritària es prenguin al Parlament de
Catalunya i a les accions institucionals que s'impulsin en aquest
sentit.

Tercer.

Demanar als veïns del municipi que participin de manera
massiva a la manifestació convocada pel proper dissabte 10
de juliol a les 18 h a Barcelona per les forces polítiques i socials
de manera conjunta, fent sentir la nostra veu expressant el
nostre sentiment d'afirmació nacional i la nostra voluntat de
governar-nos, demostrant que som una nació i que formem un
sol poble.

Quart.

Sumar-nos als altres ajuntaments de Catalunya a aixecar la
nostra veu amb un crit unànime en defensa de l’Estatut. En un
moment com l’actual, el municipalisme s’ha d’expressar amb
claredat i com el que és, la base sòlida d’aquest país i el
referent polític més directe i pròxim de la ciutadania.

Cinquè. Comunicar l'adopció d'aquest acord al Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Govern espanyol, al
Tribunal Constitucional i a les entitats municipalistes de
Catalunya.

27

22. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN RELACIÓ A LES
MESURES URGENTS PER REDUIR EL DÈFICIT PÚBLIC.
Després de la lectura de l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia que
efectua el Sr. alcalde, pren la paraula el regidor Sr. Joan Morlà exposant
el contingut de la moció.
Seguidament intervé el Sr. alcalde i diu que comparteix plenament
l’esperit que inspira la moció, en el sentit de que cal aplicar una política
d’austeritat i que cal racionalitzar al màxim la despesa, sobretot la
despesa corrent; és el que venim fent, procurant dur a terme una gestió
econòmica prudent, la qual cosa és més necessària, encara, en el
context de l’actual situació de crisi econòmica.
En aquest sentit, i pel que fa a la despesa de personal, s’ha decidit
aplicar el mateix criteri de reducció que ha aplicat al Consell Comarcal i
altres ajuntaments que han estat consultats.
En quant a la supressió dels àpats corporatius, considerem que no és
necessari, doncs es tracta d’un acte institucional que té lloc per la festa
major de la vila i en el que hi participen, a més de la pròpia corporació,
altres representacions d’institucions i entitats de la vila, i a nivell simbòlic,
és important, i considero que és bo de mantenir. L’altre àpat corporatiu
és el de nadal, que també ja és tradicional.
En quant a inauguracions, hem de dir que de fet en celebrem ben
poques, doncs la majoria d’obres que l’ajuntament ve fent generalment
les posem en funcionament sense cap acte inaugural, de tal manera
que els aperitius són molt pocs, i entenc que en cap cas generen una
despesa remarcable.
Amb això, diu l’alcalde, pretenc dir que ja venim fent una gestió
econòmica d’austeritat en general; a tall d’exemple, per la Festa major
d’aquest any s’han suprimit actes com ara el castell de focs,
l’espectacle que es feia el diumenge a manera de tancament de la
festa i alguns altres actes.
Intervé el Sr. Morlà per dir, referint-se als aperitius d’alguns actes, que
sembla que si no ho fas la gent no vindrà. De totes maneres la moció vol
ser genèrica, com de filosofia general.
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El Sr. Carles Guillén, portaveu del grup municipal de CIU explica que
votaran en contra tot i que comparteixen la filosofia de la proposta.
El Sr. Marcelo Javier Tarantino, portaveu d’ICV manifesta el seu acord
amb la moció, i que votarà a favor.
Intervé el Sr. Jordi Porta dient que votarà en contra de la moció.
Finalment, el ple de l’ajuntament, amb els vots en contra de CIU i del
regidor no adscrit i amb els vots favorables del PSC i ICV, acorda
desestimar la següent moció:
La crisis econòmica obliga als ajuntaments a fer reajustaments
econòmics.
El descens generalitzat de l’activitat econòmica, sobretot la construcció
de vivenda nova, ha reduït considerablement els ingressos municipals.
La disminució de les transferències de recursos als ajuntaments per part
de l’Estat, posa en perill el bon funcionament dels ajuntaments.
Per tot això, el grup municipal socialista a l’ajuntament del Catllar
proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.

Reduccions retributives dels càrrecs electes i alcalde segons
quadre orientatiu recomanat per Acord de la comissió
municipalista de Catalunya en relació a les mesures urgents
per reduir el dèficit públic.
REDUCCIÓ %
Entre 81.155,04 € i 91.982,40 € o superior 15%
Entre 73.682,84 € i 81.155,04 € 10,00%
Entre 64.606,48 € i 73.682,84 € 9,00%
Entre 54.615,68 € i 64.606,48 € 8,00%
Entre 41.055,65 € i 54.615,68 € 7,00%
Entre 27.495,63 € i 41.055,65 € 6,00%
Entre 13.935,60 € i 27.495,63 € 5,00%
Entre 7.000 € i 14.000 €
3,00%
Entre 0 i 7.000 €
1,00%
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*S’han afegit les dues darreres files, referent de l’original, a fi de
que, a l’ajuntament del Catllar, tot els càrrecs electes en siguin
afectats.
Segon.

Suspendre els dinars/sopars corporatius del mes d’agost (el de
Festa Major) i el corresponent a les Festes de Nadal.

Tercer.

Impulsar polítiques d’austeritat, canviar la filosofia de gratuïtat.
Reduir menjars/aperitius que es fan en determinats actes
públics. No fer actes lúdics culturals per fer, sinó perquè tenen
demanda. Vigilar si s’escau, despeses prescindibles.

23.

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. Tarantino sollicita que s’installin tanques a
l’entrada de la llar d’infants i del CEIP l’Agulla per evitar que hi
accedeixin vehicles que malmeten el paviment, doncs presenta
marques de pneumàtics.
El Sr. alcalde respon que quan la Generalitat va executar l’obra,
l’ajuntament va proposar installar una porta, el cost de la qual aniria a
càrrec del propi ajuntament, però quan es va parlar amb l’arquitecte
projectista i director de les obres, a aquest li preocupava que allò li
distorsionès el projecte i al final no es va fer. Fins ara l’escola no s’ha
queixat i no en tenim coneixement d’aquest tema. Estudiarem el tema i,
si calgués, miraríem de posar-nos d’acord amb el Departament
d’Ensenyament.
Novament intervé el Sr. Tarantino i exposa que dels contenidors soterrats
de l’àrea situada al costat del Centre Cultural, n’hi ha un que sembla
que estigui més elevat que els altres, com si no encaixés correctament.
El Sr. alcalde contesta que no en té coneixement, però es comprovarà i,
si s’escau, s’arranjarà.
Intervé el Sr. Virgili per sollicitar que s’estudiï i la possibilitat de fer un
camí des de la presa fins a Ardenya, aprofitant l’antiga via del
ferrocarril, i des d’allí enllaçar amb la Riera de Gaià i fins a la
desembocadura del Gaià.
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El Sr. alcalde contesta que el projecte seria molt costós i que
comportaria moltes afectacions de finques particulars, a banda que
implicaria l’acord dels municipis afectats. Seria millor mantenir la llera del
riu neta.
El Sr. Virgili respon que no creu que fos tant costós, doncs ja hi ha camí
fins al camí pavimentat d’Ardenya i els altres municipis no tenen perquè
intervenir.
El Sr. alcalde reitera que seria més fàcil garantir el trànsit per la llera del
riu, però aquest tema és competència de l’ACA, doncs l’amplada
d’alguns camins no és la idìnia.
Novament pren la paraula el Sr. Virgili i reitera el prec de muntar una
ruta pels masos del municipi, tot posant cartells indicatius amb el seu
nom i la seva història, tal i com ja havia sortit en una sessió anterior del
Ple.
El Sr. Roberto Bianchi respon que s’hi està treballant.
El Sr. Virgili diu que aquesta resposta és la mateixa que se li va donar
quan va plantejar la qüestió per primer cop sense que s’hagi avançat
en el tema, aclarint que no parla de les rutes.
El Sr. Bianchi reitera que s’està treballant en el tema.
El Sr. alcalde afegeix que si el projecte s’ha de fer bé, amb les rutes
completes i els cartells ben fets, té un cost important. No es pot tenir
muntat d’avui per demà i a més, fa un instant parlàvem de contenció
de la despesa.
Intervé el Sr. López dient que es pot gastar molt o no, depèn de com es
faci. La Secuita va presentar el mapa de la ruta dels quatre pobles i s’ha
fet una actuació senzilla i que alhora està molt bé. S’han fet postes de
1,20 metres, sense banderoles, senzillament se li ha donat un color
diferent a cada ruta.
El Sr. alcalde insisteix en que les senyals idònies existents al mercat són
cares. En quant a la Secuita es tracta de quatre nuclis de població que
tenen prou entitat per fer-ho, però no és el cas dels masos del Catllar,
aquí hi ha molts masos i la majoria estan pràcticament enderrocats. Són
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situacions diferents tant pel què fa a la conveniència o no de
senyalitzar-los, com per la despesa per a fer-ho.
El Sr. Bianchi aclareix que s’han fet les rutes i ja està decidit on podrien
anar aquests postes i alhora es posaran punts d’informació aprofitant la
collaboració d’un llicenciat en història de la URV que ha fet un treball al
respecte que ens serà d’utilitat.
Intervé el Sr. Virgili per dir que si no es comencen les coses no es farien
mai i aquesta iniciativa estaria bé.
Novament fa ús de la paraula el Sr. Virgili per fer un altre prec, aquest
cop relacionat amb el tema dels sopars de la Corporació, que s’ha
parlat abans, essent favorable al manteniment d’aquest costum, i
s’hauria de donar vida als restaurants del municipi que paguen aquí els
seus impostos.
El Sr. alcalde contesta que efectivament es podria, encara que en
general la gent agraeix anar fora vila. En quant als impostos que
paguen aquests negocis no son diferents dels que paga qualsevol veí
del poble des de que es va limitar l’IAE. No obstant, és una qüestió a
parlar.
Pren la paraula el Sr. López per dir que quan va estar de viatge a la Xina
amb l’Associació de Dones va sorgir la idea d’editar, des de
l’ajuntament, un llibre amb els renoms del poble, doncs aquest costum
està perdent-se a mesura que la gent gran va morint. Prego, doncs, que
l’ajuntament promogui el treball esmentat que podria fer un autor local.
La presentació es podria fer per Sant Jordi.
El Sr. alcalde diu que no dubta de l’interès del tema però creu que o hi
ha la persona idònia que conegui la gent del poble per a fer-ho, o es
difícil fer-ho encarregant-lo a algú de fora.
El Sr. López comenta que hi ha un escriptor al poble que ha fet alguns
llibres, és el Sr. Josep Gironès, que estaria encantat de donar forma
literària a les recopilacions d’informació que es fessin. Alhora s’ha parlat
amb gent gran i hi ha una persona que té bastants renoms i històries
recopilats.
En el capítol de preguntes intervé el Sr. López i pregunta si, en relació al
manteniment de les piscines de Mas de Pallarès, s’ha adjudicat a una
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empresa, la gestionarà l’ajuntament o bé la comunitat de propietaris i
s’hi hi podran accedir veïns d’altres urbanitzacions.
El Sr. alcalde contesta que atesa la seva ubicació i que la seva utilització
ho serà majoritàriament pels veïns de la urbanització, la gestió hauria de
recaure en mans de la mateixa comunitat, tot i que pugui ser utilitzada
per la resta de veïns del municipi.
De nou pren la paraula el Sr. López per parlar sobre el tema del futbol
sala. En sessions anteriors del Ple ja es va manifestar que l’equip
necessitava jugar en un espai cobert. Estan negociant per anar a jugar
a Altafulla. Els diferents equips de cada categoria més els afeccionats
que els acompanyen assíduament poden ser unes 70 persones del
poble. Potser amb aquesta quantitat de gent valdria la pena plantejar
la possibilitat de cobrir la pista de les antigues escoles i llavors es podria
fer servir per mes coses. Prego que s’estudiï el cost i es miri si és possible
tirar-ho endavant.
Per altra banda, segueix el Sr. López, cada trimestre s’editen fulletons
informatius de la programació cultural del municipi en que algun dels
actes inclosos ja s’ha celebrat.
Intervé el Sr. Jordi Porta dient que només és un dels tres equips existents
el que necessita jugar en pista coberta atesa la categoria en que s’ha
classificat. L’ajuntament està treballant en el Mapa d’Installacions i
Equipaments Esportius (MIEM) que ha de determinar les necessitats del
municipi en aquest aspecte.
En quant al retard en l’aparició de la programació cultural, el Sr. alcalde
diu que efectivament, alguna vegada es retarda la publicació perquè
resta pendent de tancar alguna de les activitats del període, i que no
obstant s’inclou l’acte ja celebrat per tal que figuri i en quedi constància
en el programa.
Novament fa us de la paraula el Sr. López dient que ha sortit un Decret
d’ajuts a la redacció de plans d’emergències al que es podria
concórrer.
Per altra banda, diu que la pàgina web municipal és vella i obsoleta, és
lenta i pesada.
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El Sr. alcalde respon que s’està fent una nova pàgina web i que la seva
confecció està molt avançada.
A continuació la Sra. secretària explica que el seu disseny està decidit i
els continguts pactats amb l’empresa adjudicatària dels treballs, Inside
Multimedia. Un cop creada la plataforma els subministrem els continguts
i la podrem posar en funcionament.
Finalment i abans d’aixecar la sessió, el Sr. alcalde informa de tres
sortides que tindran lloc properament, a les quals convida a tots els
regidors: el 10 de juliol la manifestació a Barcelona en defensa de
l’Estatut i contra la sentència del Tribunal Constitucional, per a
l’assistència a la qual l’ajuntament ha posat un autobús gratuït; el dia 15
la visita al Centre d’interpretació dels Castells del Sió a Concabella,
sortida organitzada des del Consell Comarcal per conèixer aquest
Centre, atès que s’està creant el Centre d’interpretació dels castells del
Baix Gaià amb seu al nostre castell; i el dia 21 hi ha programada una
visita al centre penitenciari de Lledoners, al municipi de Sant Joan de
Vilatorrada, on podrem visitar una presó de capacitat i característiques
com la que s’està construint a Mas d’Enric, en aquesta visita s’ha
convidat als membres de la Comissió de seguiment de la implantació
del Centre penitenciari creada al seu dia.
I, essent les deu i cinquanta 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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