ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 30 DE DESEMBRE DE 2010
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set del vespre del dia trenta de
desembre de l’any 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
Pilar Jové i Portero
Francesc Virgili i Güell
SECRETARIA:
Catalina Eva Alemany i Covas
S’excusen per no poder assistir:
Antonio López i López
Marcelo Javier Tarantino
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 LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 7 D’OCTUBRE DE 2010 I EXTRAORDINÀRIA DE
DATA 2 DE NOVEMBRE DE 2010.
El Sr. Alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular alguna
observació a les actes de la sessió ordinària de data 7 d’octubre de
2010 i extraordinària de data 2 de novembre de 2010, l’esborrany de les
quals havia estat tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia

1

d’aquest Ple, per a la correcció, si és el cas, de possibles errors materials
en la seva redacció.
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) En el marc de la convocatòria promoguda pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat, s’ha sollicitat un ajut per a
l’adequació de l’enllumenat públic del nucli urbà de la vila, amb un
cost del projecte de 28.933,13 €, per tal d’adaptar les actuals lluminàries
als paràmetres tècnics de la normativa reguladora de la contaminació
lluminosa i alhora contribuir a l’estalvi energètic. S’ha calculat un estalvi
de consum elèctric de 3.800 € anuals.
b) Respecte a subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya,
s’informa que el Departament de Treball de la Generalitat ens ha
concedit els projectes presentats a la convocatòria d’ajuts per a la
contractació de treballadors desocupats en el marc dels Plans
d’Ocupació:
Els tres projectes són: per a la neteja i acondiciament de boscos i
franges perimetrals d’urbanitzacions, quatre treballadors per un període
de 6 mesos; per l’acondiciament de la llera del riu en el seu tram proper
al nucli urbà, dos treballadors durant 6 mesos i per al manteniment de
parcs, jardins i zones verdes de les urbanitzacions del municipi, dos
treballadors més durant 3 mesos
El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació en el marc de la
convocatòria de subvencions per a l’execució d’obres de restauració i
conservació d’immobles de notable valor cultural, ens ha atorgat un ajut
per import de 22.000 € per a la consolidació interior de les torres del castell,
sobre un pressupost estimat de 129.981,50 €.
Finalment, informar que el Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa ens ha concedit un ajut per import de 94.521,38 € per a la
producció de dos audiovisuals, i l’adquisició, subministrament i
installació dels equips de projecció necessaris per al seu visionat a la
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sala principal del castell i al pou de la neu, per al Centre d’interpretació
dels castells del Baix Gaià, essent el pressupost total de la inversió de
121.827,55 €.
c) Pel que fa a les Subvencions rebudes de la Diputació de Tarragona,
s’han obtingut les següents:
- Per la neteja i manteniment de franges de protecció de les
urbanitzacions del municipi ens ha estat atorgat un ajut per import de
11.760 €.
- Tal i com ja es va informar en sessió de la Junta de Govern, 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
Colla Vella dels Xiquets de
Valls
Colla
Jove
Xiquets
de
Tarragona
Mulassa de Valls
TOTAL

ESPECTACLE
Concert OCM
Diada castellera

DATA
IMPORT
23/07/2010 3.000 €
21/08/2010 3.000 €

Diada castellera

21/08/2010

2.400 €

Cercavila

21/08/2010

390 €
8.790 €

d) Informar que prèvia concurrència a les convocatòries promogudes
pel Consell Comarcal ens han estat atorgades les següents subvencions:
- Ajuts a la programació de cinema per a tothom (infantil) per al període
d’estiu de 2010: 130 €.
- Ajuts a la programació d’espectacles infantils per al període d’estiu de
2010: 111,50 €
e) S’informa que per a la posada en funcionament del servei de visites
guiades al castell i Centre d’Interpretació dels Castells del Baix Gaià, i en
el marc dels acords assolits amb el Consell Comarcal, ICODE, i consorci
de municipis del Baix Gaià, s’ha procedit a la contractació del Sr. Marc
Dalmau Vinyals, llicenciat en Història, des del dia 1 de novembre passat i
pel període d’un any, amb una dedicació de 10,50 hores setmanals
durant els dissabtes i diumenges.
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f) L’ajuntament, parallelament amb el procés de redacció del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal, i servint-se de la cartografia
d’aquest, va iniciar el projecte de creació d’un Sistema d’Informació
Geogràfica per a la millor gestió dels recursos municipals, de manera
especial en el camp de l’urbanisme. Una vegada el POUM aprovat, es
reprèn aquesta tasca i per aquest motiu s’ha procedit a la contractació
a temps parcial i durada determinada de l’enginyer informàtic Sr. Jordi
Altés Martí, des del passat dia 1 de novembre i per un període de 6
mesos.
g) S’informa que s’ha procedit a la signatura de l’acta de comprovació
del replanteig de les obres de construcció de la deixalleria
supramunicipal, les quals és previst que s’iniciïn de forma immediata per
part de l’empresa Construccions i Reparacions Tarraco, SL, adjudicatària
de les mateixes.
h) Respecte de l’obra municipal de construcció del dipòsit d’aigua
potable de 1.400 m3 a Mas de Panxé, finançades pel Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, properament es realitzaran les proves
d’estanqueïtat del vas, prèvies a la recepció de l’obra per part de
l’ajuntament.
i) Respecte al bar restaurant de la Torre d’en Guiu i a la vista de les
queixes que s’han produït i molt especialment per la deficient gestió del
servei durant la festa major passada, s’ha requerit als concessionaris
perquè millorin el servei o ens veurem obligats a rescindir el contracte.
Finalment, tenint en compte que durant els mesos d’hivern l’activitat es
troba sota mínims, s’ha convingut en rebaixar la quantia del lloguer
durant aquests mesos de temporada baixa, advertint-los però que si no
millora la qualitat del servei l’ajuntament actuarà en conseqüència.
j) S’informa que el passat 22 de desembre va tenir lloc al castell de la
vila l’acte de signatura del Conveni Marc de Collaboració entre
l’Institut Comarcal d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic del
Tarragonès i els ajuntaments d’Altafulla, El Catllar, Creixell, La Nou de
Gaià, La Pobla de Montornès, Renau, La Riera de Gaià, Roda de Barà,
Salomó, Torredembarra i Vespella de Gaià, per a l’execució
d’actuacions de desenvolupament local en l’àmbit turístic per al
desenvolupament socioeconòmic del Baix Gaià, pel període de l’1 de
gener de 2011 fins al 30 de juny de 2015.
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Precisament en l’ordre del dia d’aquesta sessió del ple està previst
sotmetre a consideració la ratificació el Decret de l’alcaldia
d’aprovació d’aquest document.
Per altra banda, el dia 16 de desembre va tenir lloc la visita al castell i
Centre d’interpretació de consellers del Consell Comarcal i de diversos
alcaldes i regidors d’ajuntaments de la comarca.
k) S’informa que el passat 17 de desembre es va tenir una reunió amb la
gerent del Centre de Gestió Cadastral en la que es va concretar que el
municipi està inclòs en el pla de treball de revisions de 2012, per a la
revisió de la ponència de valors, els resultat dels treballs tindran efectes
a partir de l’exercici de 2013.
l) Respecte de la licitació per la contractació del servei de neteja del
CEIP l’agulla, iniciada mitjançant acord de la Junta de Govern Local de
data 16 de setembre de 2010, s’informa que varen concórrer a la
licitació les empreses Tecnicas y Sistemas de Conservación, SA (TESCO),
Servicios y Mantenimientos Blanco, SL i Tarraco Construcciones
Horizontales, SL, empresa que a darrera hora va renunciar a participar en
el procediment. Un cop efectuada la valoració de les ofertes restants,
mitjançant Decret de l’alcaldia de 20 de desembre de 2010, es procedí a
l’adjudicació definitiva del servei de referència a favor de l’empresa
Servicios y Mantenimientos Blanco, SL, per la quantitat de 70.000 euros
(IVA inclòs) anuals i per un termini de dues anualitats.
m) S’informa que ha finalitzat l’execució de l’obra del “Nou ramal de
clavegueram al camí de la font i nova pavimentació del camí fins al
riu”, que havia estat adjudicada el passat mes de juny a l’empresa
Pavimentos y Obras ABC, SL.
La demora en l’execució dels treballs fou causada per l’expropiació de
terrenys a la zona destinats majoritàriament a l’aparcament previst, així
com per l’execució de diversos treballs addicionals principalment la
renovació de les installacions soterrades existents, no previstos al
projecte inicial i que ha esta convenient executar per no haver
d’intervenir a la zona en un futur proper.
n) En quant a les obres d’urbanització de la Cativera, s’informa que ja es
disposa dels permisos de l’Ens de gestió d’infraestructures ferroviàries,
ADIF, per a la construcció del collector d’aigües residuals i pluvials que
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està previst que passi per sota del pont de l’AVE, entre les piles de
sustentació del mateix. Els treballs s’iniciaran durant el 2011.
o) Relacionat també amb les obres d’urbanització de la Cativera,
s’informa que en el procediment per a l’alienació de les 11 parcelles de
titularitat municipal procedents de l’aprofitament mig del sector, el
producte de la qual s’aplicaria a finançar part dels costos de l’obra
urbanitzadora, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 2 de
desembre de 2010 es va adjudicar provisionalment l’alienació de la
parcella 5 del sector K, a favor de la Sra. Bàrbara Pérez Constans per
80.352 euros, quedant deserta la licitació de la resta d’unitats.
Posteriorment, la Sra. Pérez Constans ha desistit de la seva oferta. Caldrà
estudiar ara com hem de procedir per tal de poder alienar els terrenys
esmentats i contribuir en el finançament de l’obra.
p) Tal i com hem vingut informant de forma recurrent en diferents
sessions del Ple, finalment podem dir que tant el CEIP l’Agulla com la Llar
d’Infants municipal compten amb subministrament elèctric des de la
xarxa de distribució des del passat mes d’octubre, data en que FecsaEndesa va posar en funcionament la nova línia elèctrica i l’estació
transformadora..
q) El passat 14 de desembre el Departament d’Interior va efectuar les
proves de funcionament de les sirenes del Pla d’Emergència Exterior del
Sector Químic de Catalunya / Tarragona (PLASEQCAT/PLASEQTA) que
afecta a les urbanitzacions Esplai i Mèdol. Per tal que els veïns afectats
n’estesin informats, es van posar cartells i repartir tríptics informatius.
També es va fer arribar la informació a les altres urbanitzacions veïnes.
r) En quant a la Festa Major Hivern, celebrada el cap de setmana de l’11
i 12 de desembre, cal fer-ne una valoració positiva i significar que la
iniciativa de la Regidoria de festes de gratificar amb el sorteig d’un
premi als participants del Catllar Tast, consistent en un viatge a
Barcelona per presenciar un partit de futbol en directe del FC Barcelona
al Camp Nou, va incrementar notablement la participació en aquest
acte, assolint l’objectiu pretès.
s) Com cada any l’ajuntament ha collaborat amb la Fundació La
Marató de TV3. L’aportació efectuada aquest any ha estat de 1.000 €

6

t) S’informa que el passat dia 1 de desembre s’ha posat en
funcionament l’agrupació de jutjats de pau, amb seu a la Secuita i a la
que el Departament de Justícia hi ha assignat 2 funcionàries. Amb
aquest servei, l’administrativa de l’ajuntament que s’encarregava
d’aquesta tasca tindrà més temps per dedicar a tasques pròpies de
l’ajuntament, doncs només caldrà que gestioni l’apartat del Registre
Civil.
u) En quant als ajuts a particulars, institucions i associacions sense ànim
de lucre per a l’exercici i promoció d’activitats esportives que té
establerts l’ajuntament, s’informa que mitjançant acord de la Junta de
Govern del passat dia 2 s’ha concedit una subvenció per import de 300
€ al Sr. Alejandro Cabello Ortiz, campió de Catalunya de judo en la seva
categoria.
v) En darrer lloc, el Sr. alcalde informa de la situació en que es troba la
licitació de les obres del projecte de construcció de l’estació
depuradora d’aigües residuals i collectors en alta del sistema de
sanejament del municipi, vinculat al centre penitenciari.
En aquest sentit, el dia 8 d’octubre va tenir lloc una reunió a la seu de
l’Agència Catalana de l’Aigua a Barcelona, amb el seu director, Sr.
Manuel Hernàndez, el Sr. Joan Josep Isern, Director General
d’Infraestructures del Departament de Justícia i el Sr. Xavier Tarrés,
regidor d’urbanisme de l’ajuntament de Tarragona, per tal de cercar
una solució que doni resposta a la demanda de l’ajuntament de
Tarragona per tal que els abocaments de la depuradora a la llera de la
Mora no perjudiquin a la urbanització de la Mora i així es permeti licitar
l’obra de sanejament del nostre municipi, atès que, malgrat haver
d’entrar en funcionament el proper semestre o a tot tardar
simultàniament a la finalització de les obres del centre penitenciari
prevista per a finals de 2011, encara no han estat licitades, precisament
per l’oposició de l’ajuntament de Tarragona.
En aquesta reunió es va convenir en que l’ACA realitzaria unes obres
complementàries no previstes inicialment, consistents en la installació
d’un terciari, amb la qual cosa es permetria la reutilització de l’aigua per
a reg del camp de golf; un tanc de tempestes per evitar arrossegaments
per la pluja i un filtre verd per la infiltració d’eventuals excedents al
subsòl. Amb aquesta proposta, acceptada pel representant de
l’ajuntament tarragoní, es donava resposta a les seves demandes i es
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permetia iniciar el procediment de licitació. Aquest acord
s’instrumentaria amb un conveni entre les parts, i consegüentment
l’ajuntament de Tarragona facilitaria els permisos necessaris per a
l’execució de l’obra. Finalment, però, contràriament als compromisos
assumits, l’alcalde de Tarragona no ha signat l’acord, i ara exigeix que
les obres complementàries convingudes entrin en funcionament junt
amb l’Edar, la qual cosa és del tot impossible per raó de terminis, doncs
s’han de redactar els projectes corresponents, mentre que l’obra de
l’Edar i collectors es pot licitar d’immediat.
Així, doncs, tot i les reiterades exigències efectuades per aquesta
alcaldia tant al director de l’ACA com als responsables del
departament de Justícia, i malgrat les seves comunicacions escrites,
inclús de les afirmacions de la mateixa consellera de Justícia Sra.
Montserrat Tura en el sentit que tot i el posicionament contrari de
l’ajuntament de Tarragona l’obra seria licitada, el cert és que a dia
d’avui no s’ha fet.
Finalment, doncs, s’ha evidenciat no sabem si falta de voluntat política
o bé la manifesta incapacitat de gestió tant del Departament de
Justícia com de l’ACA, incomplint clarament els compromisos assumits
envers l’ajuntament i el condicionat de la pròpia llicència municipal
d’obres.
Ara caldrà esperar la constitució del nou Govern de la Generalitat sorgit
de les eleccions del passat dia 28 de novembre, amb l’impàs i pèrdua
de temps que això representarà, per insistir i reclamar novament el
compliment dels compromisos assumits pel Departament de Justícia al
seu dia i el condicionat de la llicència municipal d’obres del Centre
penitenciari, en el sentit que la llicència d’obertura de la futura presó
requerirà de la prèvia execució de les obres de sanejament que ens
ocupen. L’incompliment, doncs, d’aquesta condició comportarà que la
presó no pugui entrar en funcionament.
De tot el qual els reunits es donen per assabentats.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde dona compte dels decrets emesos del núm. 2010/583, de
data 6 d’octubre de 2010, al 2010/747, de data 27 de desembre de
2010.
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Els reunits es donen per assabentats.
4. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA
MUNICIPAL DE PREVENCIÓ, CONTROL I ACTUACIÓ CONTRA EL MORRUT DE
LES PALMERES (RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS OLIVIER).
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 7 d’octubre de 2010, per
unanimitat, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal de prevenció,
control i actuació contra el morrut de les palmeres (rhynchophorus
ferrugineus olivier).
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la província
número 248, de data 28 d’octubre 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 l’Ordenança municipal de
prevenció, control i actuació contra el morrut de les palmeres
(rhynchophorus ferrugineus olivier).
5. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR
D’INFANTS.
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 7 d’octubre de 2010, per
unanimitat, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar d’infants,
consistent en l’actualització dels imports de la taxa.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la província
número 246, de data 26 d’octubre 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.
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En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se per
assabentat de l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar d’infants.
6. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER ASSISTÈNCIA CURSOS DE FORMACIÓ
ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT.
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 7 d’octubre de 2010, per
unanimitat, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per l’assistència a cursos de formació organitzats
per l’ajuntament, consistent en l’actualització dels imports de la taxa.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la província
número 244, de data 23 d’octubre 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 de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per assistència a cursos de formació
organitzats per l’ajuntament.
7. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ
D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS URBANS.
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 7 d’octubre de 2010, per
unanimitat, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans, consistent en equiparar la
bonificació de la taxa que actualment gaudeixen els habitatges amb
un sol resident als habitatges de més de 50 anys que romanguin
deshabitats permanentment.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la província
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número 240, de data 19 d’octubre 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 de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
8. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA
MUNICIPAL, INSTALLACIONS ESPORTIVES I ALTRES SERVEIS ANÀLEGS.
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 7 d’octubre de 2010, per
unanimitat, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal i
altres serveis anàlegs, per a la utilització de la nova piscina de Mas de
Pallarès.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la província
número 248, de data 28 d’octubre 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 de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina
municipal i altres serveis anàlegs.
9. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2010 DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT.
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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L’ajuntament té la necessitat d’incrementar determinades partides de
despeses del pressupost la quantia actualment consignada de les quals
resulta insuficient per atendre els compromisos de funcionament ordinari
i la prestació de determinats serveis.
Aquesta necessitat de finançament ascendeix a un import de 28.700,00
€, tal com es detalla a continuació:
Partida pressupostària
01-0-91302 Amortització préstecs
01-2-22710 Ajuda domiciliària i assistència social famílies
01-2-22710 Altres despeses financeres

Import
16.000,00 €
10.700,00 €
2.000,00 €

Aquesta ampliació de crèdits es finança amb el romanent de tresoreria
procedent de la liquidació de l’exercici de 2009, el qual després de la
minoració d’aquest expedient modificatiu restarà disponible encara per
un import de 540,571,13€, d'acord amb el següent resum:
Total romanent liquidació 2009
Romanent utilitzat 1er expedient
Romanent utilitzat 3er expedient

919.271,13 €
350.000,00 €
28.700,00 €

Total romanent disponible

540.571,13 €

Conseqüentment, mitjançant Decret de l'alcaldia número 2010/744, de
23 de desembre, s'ha iniciat l’expedient núm. 2010/03 de modificació de
crèdit per incorporació de romanent.
Considerant el que estableix l’article 177 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.
Vist el que estableixen les Bases d’execució del pressupost municipal.
Vist l’informe d’intervenció, que consta a l'expedient i es dóna per
reproduït.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
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Primer.

Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2010/03,
que es finançarà amb càrrec al romanent de tresoreria,
segons el detall següent:

Denominació de la partida
01-0-91302 Amortització préstecs
01-2-22710 Ajuda domiciliària i assistència social famílies
01-2-22710 Altres despeses financeres
Total modificació

Modificació
16.000,00 €
10.700,00 €
2.000,00 €
28.700,00 €

Segon.
Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública, en el
ben entès que si no es produeixen reclamacions s’entendrà
definitivament aprovat i que no produirà efectes fins a l’aprovació
definitiva del pressupost municipal per a l’exercici de 2010.
10. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DE COBRAMENT DE
TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’ANY 2011, SEGONS PROPOSTA EFECTUADA
PER L’ORGANISME AUTÒNOM DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (BASE).

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 26 de març de 2009
es va fixar el calendari de cobrament dels tributs municipals per a
l’exercici de 2010 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
cobrament d’alguns dels tributs la gestió dels quals està delegada, tal i
com es relaciona en la taula següent:
TRIBUT
IAE

del

PERÍODE APROVAT
30 de juliol al 30
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MODIFICACIÓ
de del 29 de juliol

setembre
del 30 de juny al 31 d’agost
del 30 de juny al 31 d’agost
del 30 de juny al 31 d’agost

IBI urbana
IBI rústega
IBI
Caract.Especials
RECOLLIDA RSU del 30 de juliol al 30 de
setembre
IVTM
del 27 de març al 29 de maig
GUALS
del 30 de juny al 31 d’agost
CEMENTIRI
del 30 de juny al 31 d’agost
CLAVEGUERAM del 30 de juny al 30 d’agost
AIGUA
del 30 d’abril al 30 de juny, 1er.
trim.
del 30 de juliol al 30 de
setembre, 2on trim.
del 31 d’octubre al 30 de
desembre, 3er trim
del 29 de gener al 29 de març,
4rt trim.

al 29 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 29 de juliol
al 29 de setembre
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 juny al 30 d’agost
del 29 d’abril al 29 de juny, 1r.
trim.
del 29 de juliol al 29 de
setembre, 2n trim.
del 28 d’octubre al 28 de
desembre, 3r trim
del 30 de gener al 30 de març,
4t trim.

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

Fixar el calendari de cobrament dels tributs municipals per a
l’exercici de 2011 i següents, el que tot seguit s’indica:
TRIBUT

PERÍODE

IAE

del 29 de juliol
al 29 de setembre
IBI urbana
del 30 de juny al 30 d’agost
IBI rústega
del 30 de juny al 30 d’agost
IBI caract. Especials del 30 de juny al 30 d’agost
RECOLLIDA RSU
del 29 de juliol al 29 de setembre
IVTM
del 31 de març al 31 de maig
GUALS
del 30 de juny al 30 d’agost
CEMENTIRI
del 30 de juny al 30 d’agost
CLAVEGUERAM
del 30 de juny al 30 d’agost
AIGUA
del 29 d’abril al 29 de juny, 1r. trim.
del 29 de juliol al 29 de setembre, 2n trim.
del 28 d’octubre al 28 de desembre, 3r
trim
del 30 de gener al 30 de març, 4t trim.
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Segon.

Comunicar a BASE el present acord als efectes corresponents.

11. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX 4 AL
CONVENI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA TERRITORIAL DE
CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ DEL TARRAGONÈS EN QUANT A L’APORTACIÓ
ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL
PROGRAMA DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE 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 ratificar el
següent Decret:
Decret núm. 2010/698, de 2 de desembre de 2010.
“L’ajuntament, en data 5 d’octubre de 2006, va signar amb el Consell
Comarcal el conveni per al desenvolupament del Pla Territorial de
ciutadania i immigració del Tarragonès, amb l’objectiu de dissenyar i
aplicar polítiques d’acollida i integració dels nouvinguts al territori.
En data 10 d’abril de 2008, l’ajuntament aprovà l’annex 1 al conveni,
relatiu al programa de polítiques de pertinença de l’exercici de 2008,
que entre d’altres iniciatives, inclou l’organització de cursos de català,
establint que el cost de participació de l’ajuntament era de 1.000 €.
Posteriorment, en data 25 de juny de 2009, l’ajuntament aprovà l’annex
2 al conveni, relatiu al pla d’actuació per a l’exercici de 2009 respecte
de les polítiques d’acollida, que suposà una aportació econòmica per
part de l’ajuntament quantificada en 1.200 €.
En data 7 d’octubre de 2010 el ple de l’ajuntament aprovà l’annex 3 al
conveni que suposa la mateixa aportació econòmica per part de
l’ajuntament.
Ara, el Consell Comarcal presenta l’annex 4 al conveni, relatiu a les
polítiques d’igualtat, per la realització de cursos de català i coneixement
de l’entorn, que suposarà una aportació de l’ajuntament quantificada
en 1.200 € per a l‘exercici de 2011.
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Atès que en relació amb el que preveuen els articles 4 i següents de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, l’article 26 de la Llei
7/1985 i l’article 85 i 150 del DL 2/2003 es poden realitzar dins del marc
dels principis de relacions entre administracions públiques, activitats i
prestacions de serveis públics d’interès supramunicipals mitjançant
convenis i en els termes establerts a la Llei d’organització comarcal de
Catalunya i per la legislació de règim local.
Vist el capítol I del Títol 7 del Decret 179/1995 del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre els
convenis i els consorcis.
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.
En conseqüència, RESOLC:
Primer.-

Aprovar l’annex 4 al conveni per al desenvolupament del Pla
Territorial de ciutadania i immigració del Tarragonès que
consta a l’expedient i que es dóna per reproduït, en quant a
l’aportació econòmica de l’ajuntament per la participació en
el programa de polítiques d’igualtat de 2011.

Segon.-

Donar compte d’aquest Decret en el proper ple que tingui lloc
per a la seva ratificació.

Tercer.-

Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal i a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació, en legal forma.”

12. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL CONVENI
MARC DE COLLABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT COMARCAL D’OCUPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL TARRAGONÈS I ELS AJUNTAMENTS
D’ALTAFULLA, EL CATLLAR, CREIXELL, LA NOU DE GAIÀ, LA POBLA DE
MONTORNÉS, RENAU, LA RIERA DE GAIÀ, RODA DE BARÀ, SALOMÓ,
TORREDEMBARRA I VESPEIA DE GAIÀ, PER A L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS
DE DESENVOLUPAMENT LOCAL EN L’ÀMBIT TURÍSTIC PER AL
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DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC DEL BAIX GAIÀ PEL PERÍODE DE L’1
DE GENER DE 2011 FINS AL 30 DE JUNY DE 2015.
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. 2010/738, de 21 de desembre de 2010.
“En el marc del desenvolupament i promoció del turisme i juntament
amb l’Institut Comarcal d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic del
Tarragonès els ajuntaments del Catllar, Altafulla, Creixell, La Nou de
Gaià, La Pobla de Montornès, Renau, La Riera de Gaià, Roda de Barà,
Salomó, Torredembarra i Vespella de Gaià vam signar l’any 2008 un
conveni de collaboració per a la promoció turística formant
l’anomenada agrupació de municipis turístics del Baix Gaià, el qual
finalitza la seva vigència el proper 31 de desembre.
Els ajuntaments citats i l’ICODE tenen interès en mantenir la
collaboració com a mínim fins el 30 de juny de 2015, motiu pel qual s’ha
redactat un nou conveni de collaboració per a l’execució
d’actuacions de desenvolupament local en l’àmbit turístic per al
desenvolupament socioeconòmic del Baix Gaià pel periode de l’1 de
gener 2011 fins al 30 de juny de 2015 i que s’acompanya a l’expedient i
es dona per reproduït.
Atès que l’ajuntament té voluntat de mantenir la collaboració i donar
continuïtat a les actuacions realitzades en el marc de l’anterior conveni.
En conseqüència, RESOLC:
Primer.-

Aprovar el Conveni Marc de Collaboració entre l’Institut
Comarcal d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic del
Tarragonès i els ajuntaments d’Altafulla, El Catllar, Creixell, La
Nou de Gaià, La Pobla de Montornès, Renau, La Riera de
Gaià, Roda de Barà, Salomó, Torredembarra i Vespella de
Gaià, per a l’execució d’actuacions de desenvolupament
local
en
l’àmbit
turístic
per
al
desenvolupament
socioeconòmic del Baix Gaià pel període de l’1 de gener de
2011 fins al 30 de juny de 2015.
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Segon.-

Instar al Plenari la ratificació d’aquest Decret en la propera
sessió que tingui lloc.

Tercer.-

Notificar aquesta
escaients.”

resolució

als

interessats

als

efectes

13. ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COLLABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, EN NOM
DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL CONSORCI
LOCALRET,
L’AJUNTAMENT
DE
BARCELONA
I
EL
CONSORCI
ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA PER A L’IMPULS I EL
DESENVOLUPAMENT
DE
LA
INTEROPERABILITAT
DELS
SISTEMES
D’INFORMACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS CATALANES.
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, en tant que membre del Consorci Localret des de la seva
adhesió el 7 d’agost de 1997, ha estat informat per aquest organisme de
la possibilitat d’adherir-se al conveni marc signat entre el Departament
de Governació i Administracions Públiques, en nom de l’administració
de la Generalitat, el propi Consorci Localret, l’ajuntament de Barcelona i
el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a
l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes
d’informació de les administracions catalanes.
Amb aquest document es pretén regular el procediment per tal que els
ajuntaments que s’adhereixin al mateix accedeixin a les dades i els
certificats electrònics relatius a les empreses, organitzacions i ciutadans
que tenen els diferents departaments de la Generalitat i que poden
substituir els documents acreditatius necessaris que fins ara es
presentaven en suport paper i que poden ser requerits en els processos
habituals davant l’administració.
Així, doncs, examinat el conveni que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït.
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
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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.

Adherir-se al conveni marc de collaboració entre el
Departament de Governació i Administracions Públiques, en
nom de l’administració de la Generalitat de Catalunya, el
Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci
Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i
el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes
d’informació de les administracions catalanes.

Segon.

Nomenar al Sr. Josep M Gavaldà i Colomina, alcalde de
l’ajuntament, amb DNI 39.634.694-M, com a interlocutor únic
de l’entitat davant el Consorci AOC.

Tercer.

Facultar l’alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la
signatura dels documents necessaris per a l’efectivitat del
present acord.

Quart.

Notificar el present acord als signants del conveni i a la
Direcció General d’Administració Local.

14. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
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 té aprovada, entre d’altres, l’ordenança fiscal reguladora
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, les quotes tributàries de
la qual actualment són les mínimes que preveu la normativa aplicable,
sense que hagin estat modificades a l’alça en cap moment durant els
seus anys de vigència.
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals determina, en el seu
article 95.4, que els ajuntaments podran incrementar les tarifes fixades
mitjançant l’aplicació d’un coeficient que no pot ser superior a 2.
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Per tot l’anterior es proposa la modificació de l’ordenança fiscal,
d’acord amb el projecte que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït.
Una vegada revisades les vigents quotes es creu convenient efectuar-ne
una lleugera actualització dins els paràmetres legalment establerts,
segons el detall següent:
Potència i classes de vehicles

Quota Proposta
€
€

A) Turismes:
De menys de vuit cavalls fiscals

12,62

15,14

De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

34,08

40,90

De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

71,94

86,33

De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

89,61

107,53

112,00

134,4

83,30

99,96

De 21 a 50 places

118,64

142,37

De més de 50 places

148,30

177,96

De menys de 1.000 kilograms de càrrega útil

42,28

50,74

De 1.000 a 2.999 kilograms de càrrega útil

83,30

99,96

De més de 2.999 a 9.999 kilograms de càrrega útil

118,64

142,37

De més de 9.999 kilograms de càrrega útil

148,30

177,96

De menys de 16 cavalls fiscals

17,67

21,20

De 16 a 25 cavalls fiscals

27,77

33,32

De més de 25 cavalls fiscals

83,30

99,96

De 20 cavalls fiscals en endavant
B) Autobusos:
De menys de 21 places

C) Camions:

D) Tractors:

E) Remolcs i semirremolcs estirats per vehicles de tracció
mecànica:
De menys de 1.000 y més de 750 kilograms de carga
útil

20

21,20
17,67

De 1.000 a 2.999 kilograms de càrrega útil

27,77

33,32

De més de 2.999 kilograms de càrrega útil

83,30

99,96

Ciclomotors

4,42

5,30

Motocicletes fins a 125 centímetres cúbics

4,42

5,30

Motocicletes de més de 125 fins a 250 centímetres
cúbics

7,57

F) Vehicles:

9,08

Motocicletes de més de 250 fins a 500 centímetres
cúbics

18,18
15,15

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 centímetres
cúbics

30,29

Motocicletes de més de 1.000 centímetres cúbics

60,58

36,35
72,70

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

Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica
d’acord amb el text que consta a l’expedient i el transcrit més
amunt.

Segon.

Sotmetre al tràmit d’informació pública la modificació de
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 al BOP.

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. FACULTAR L’ALCALDE PER A LA NEGOCIACIÓ I ESTABLIMENT D’UN
ACORD MARC AMB EMATSA PER TAL QUE AQUESTA EMPRESA ASSUMEIXI
GRADUALMENT I EN FUNCIÓ DE LES NECESSITATS, LA GESTIÓ DEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I, AL SEU MOMENT, DE
CLAVEGUERAM, EN L’ÀMBIT DEL NOSTRE MUNICIPI, SENS PERJUDICI DE
L’APROVACIÓ DE L’ACORD DEFINITIU PER AQUEST PLENARI.
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Joan Morlà que exposa la diferent situació en
que es troben les diverses urbanitzacions del terme a aquest respecte i
diu que l’increment del preu de l’aigua que pot suposar la gestió del
servei per part d’una empresa serà diferent per unes urbanitzacions que
per altres, atès que algunes paguen l’aigua molt barata. Diu que
s’hauria d’explicar molt bé, ja que molta gent no veu el servei que es
presta i això pot causar molt de revolt.
L’alcalde diu que en aquest sentit es preveu l’establiment d’un període
transitori de 4 anys per a la convergència de preus del subministrament,
per tal que l’increment del cost sigui gradual i assumible.
L’alcalde explica que, al seu entendre, hi ha diversos aspectes a tenir
en compte en la negociació que, d’alguna manera, caldria contemplar
en un possible acord amb Ematsa. En aquest sentit, diu l’alcalde, s’ha
tramès a la direcció de l’empresa un escrit on es posen sobre la taula els
següents punts:
- En quant a l’abast del servei: els àmbits o sectors del municipi que en
un primer moment s’incorporarien, són: Nucli històric i eixample, Mas de
Pallarès (Residencial 5 Estrelles), Bonaigua, Coll de Tapioles i Masia de
Boronat. A més de regularitzar els sectors que actualment ja
s’abasteixen per Ematsa, sense l’existència de cap acord escrit: L’Esplai,
Bonaire, Manous, la Quadra dels Manous i Parc de Llevant.
Un cop construït el nou ramal al nou centre penitenciari de Mas d’Enric,
des de Boscos de Tarragona, a banda de la pròpia presó, s’incorporaria
la urb. Mas de Panxé, sector en el qual l’ajuntament acaba de construir
un nou dipòsit de 1.400 m3.
- Establiment d’un període transitori de 4 anys, per convergir la tarifa de
preus del subministrament, a que abans m’he referit.
- Assumpció per part d’EMATSA de les obres i installacions necessàries a
mesura que el servei d’abastament es vagi ampliant a altres sectors.
- Construcció d’un nou dipòsit de gran capacitat a la zona de Mas de
Pallarès.
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- Garantia de disponibilitat del cabal d’aigua suficient per a
l’abastament futur, tenint en compte l’actual reserva del CAT de que
disposa l’ajuntament.
- Situació (contractes, comptadors etc ) dels actuals subministraments a
particulars, sense imputació de costos a aquests. En el sentit que no
s’hauria d’imputar cap cost derivat de la nova gestió als usuaris actuals.
- Consums dels edificis i installacions de titularitat de l’ajuntament, que
actualment no paguen els consums.
- Pagament de la reserva d’aigua del CAT de que disposa actualment
l’ajuntament.
- Situació en que quedarien els pous de la Bonaigua propietat de
l’ajuntament que abasteixen l’actual xarxa municipal.
- Compromís d’arranjament immediat en cas d’avaries a la xarxa de
distribució.
- Cànon a favor de l’ajuntament per l’explotació.
El Sr. Francesc Virgili pregunta si actualment l’ajuntament obté algun
ingrés d’Ematsa per les urbanitzacions que subministra aquesta empresa.
El Sr. Alcalde contesta que no, doncs quan EMATSA es féu càrrec del
subministrament d’aquests sectors, fou perquè en aquell moment era
del tot necessari per la manca absoluta de qualitat de l’aigua
disponible en uns casos i per no disposar d’infraestructura en altres, i
venien, per tant, a resoldre’ns un problema, i no era qüestió d’exigir
compensacions; en tot cas seria quantitativament irrellevant atès el
limitat nombre d’usuaris afectats.
Ara estem parlant de que EMATSA assumeixi la gestió en la totalitat del
terme municipal, per tant la situació és diferent i per això es parla de
l’establiment d’un cànon, com abans he esmentat. Tanmateix, serà
difícil atès el previsible resultat econòmic de l’explotació derivat de la
complexitat urbanística del nostre municipi.
El Sr. Francesc Virgili pregunta per que els consums de les dependències
i installacions municipals actualment no es facturen.
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L’alcalde diu que perquè no tindria sentit facturar uns rebuts que hauria
de pagar l’ajuntament a si mateix.
El Sr. Virgili diu que es tractaria de fer-ho a nivell comptable intern.
La secretària explica que una mateixa persona física o jurídica no pot
facturar-se a si mateix, perquè tenen el mateix CIF.
L’alcalde afegeix que aquesta facturació comptable, en tot cas, no ens
convé perquè comportaria que l’ajuntament hagués de tributar el
cànon de l’ACA i l’iva per aquests consums, que actualment s’estalvia.
Finalment, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El subministrament domiciliari d’aigua potable és una competència
municipal, alhora que es tracta d’un servei de prestació obligatòria, si
bé la seva gestió pot realitzar-se a través d’una empresa privada, ja sigui
en règim de concessió o mitjançant una altra fórmula jurídica legal.
La prestació del servei de proveïment d’aigua al nostre municipi, com a
conseqüència de la nostra realitat urbanística, amb nombrosos nuclis de
població disseminats en l’àmbit del terme municipal, és força complexa.
Actualment, la major part d’aquestes urbanitzacions o nuclis de
població s’abasteixen de pous, en uns casos de titularitat de les
mateixes comunitats de propietaris, i, en altres, de pous de titularitat
privada. Un segon grup d’aquestes urbanitzacions, des de finals dels
anys 90, és proveït per l’empresa Ematsa, amb aigua provinent del CAT.
Finalment, un grup reduït d’urbanitzacions, el nucli històric de la vila i
l’eixample són proveïts per l’ajuntament des dels pous municipals de la
Bonaigua.
Davant d’aquesta situació que s’ha descrit, considerem convenient
establir, gradualment en el temps i a mesura que les circumstàncies ho
requereixin, un sistema de gestió integral de proveïment d’aigua a la
població del municipi que garanteixi l’eficiència i la qualitat del servei;
més, tenint en compte el previsible creixement poblacional en el decurs
dels propers anys contemplat en el POUM.
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Tanmateix, per les raons esmentades, resulta enormement difícil que
aquesta gestió pugui efectuar-la directament l’ajuntament, perquè no
disposa dels mitjans tècnics i personals necessaris per a una eficient
gestió del servei, essent del tot aconsellable que sigui realitzada per una
empresa especialitzada.
En aquest context, l’any 2008 l’ajuntament va aprovar el Pla director del
servei municipal d’abastament d’aigua del municipi, el qual contempla
les obres d’infraestructura necessàries que permetran assolir els objectius
abans exposats.
En execució d’aquestes previsions, amb una important inversió
econòmica, en el decurs dels darrers anys l’ajuntament ha construït un
nou dipòsit ubicat a Coll Canut, amb una capacitat de 2000 m3 que ve
a sumar-se al ja existent en aquest indret de 500 m3, i un segon dipòsit
de 1400 m3 a Mas de Panxé, que es proveirà del nou ramal del CAT que
s’ha de construir des de Boscos de Tarragona per a l’abastament del
futur Centre penitenciari de Mas d’Enric. Així mateix, també s’ha
construït un nou ramal del CAT que proveeix el dipòsit de Mas de
Pallarès, i des d’aquest dipòsit s’ha construït també una canonada de
gairebé 6500 m/l que arriba als dipòsits de Coll Canut i als Cocons.
Aquest conjunt de noves installacions ens permeten poder abastar en
aquests moments una part important del municipi.
Per les raons exposades anteriorment, atesa la proximitat física de
l’Empresa municipal d’aigües de Tarragona SA, EMATSA, que gestiona
el servei municipal d’aigües de la ciutat de Tarragona, municipi amb el
que confronta una bona part del nostre terme municipal, alhora tenint
en compte que aquesta empresa actualment ja gestiona el servei
d’una part de la nostra població, i coneixent a través de les
conversacions mantingudes amb els seus responsables el seu interès per
créixer cap al nostre municipi, considerem que és l’empresa que podria
oferir una millor resposta a les necessitats i objectius del nostre municipi
en quant a la gestió del servei de proveïment d’aigües. Tot això,
mitjançant l’establiment d’un acord o conveni, bé sigui directament o a
traves de l’ajuntament de Tarragona, el qual hauria de contemplar
aquells aspectes esmentats per l’alcaldia en l’exposició de la present
proposta, i que ja han estat lliurats a Ematsa. Alternativament, si aquest
acord no esdevé factible, caldria obrir un procés de licitació pública per
a la concessió del servei.
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Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Únic.- Facultar l’alcalde per a la negociació i establiment d’un acord
marc amb EMATSA per tal que aquesta empresa assumeixi
gradualment i en funció de les necessitats, la gestió del servei de
subministrament d’aigua potable, i si és el cas de clavegueram,
en l’àmbit del nostre municipi, sens perjudici de l’aprovació, en el
seu cas, de l’acord definitiu per aquest plenari.
16. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CIU
I PSC I PEL REGIDOR NO ADSCRIT, DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL SUPREM
CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES CATALANES QUE
EXIGEIX A LA GENERALITAT A INTRODUIR EL CASTELLÀ COM A LLENGUA
VEHICULAR A L’ESCOLA.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Joan Morlà per manifestar que es tracta d’un
acte de suport a la directora del CEIP.
El Sr. alcalde matisa que és tracta més d’un acte de suport moral.
Finalment, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se
en la retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l'Estatut,
insten el Govern a modificar el sistema educatiu per equiparar el
castellà com a llengua vehicular al costat del català a totes les escoles
"com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els
cursos del cicle d'ensenyament obligatori", és a dir, fins als 16 anys, el
final de la ESO. La sentència anuncia que la Generalitat haurà
d'adaptar el sistema d'ensenyament per garantir la presència del
castellà de manera "equitativa" respecte del català.
El Suprem declara "el dret del recurrent al fet que el castellà s'utilitzi
també com a llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat
Autònoma Catalunya i, en conseqüència, la Generalitat haurà
d'adoptar les mesures que calgui per adaptar el seu sistema
d'ensenyament a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del
Tribunal Constitucional, que considera també el castellà com a llengua
vehicular de l'ensenyament a Catalunya, juntament amb el català". "De
la mateixa manera, declarem el dret del recurrent al fet que totes les
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comunicacions, circulars i qualsevol altra documentació tant oral com
escrita que li siguin remeses pel centre [d'ensenyament] siguin també en
castellà", conclou la part dispositiva de la sentència.
Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l'Estatut que
es produeix a més contra un aspecte nuclear com és la immersió
lingüística, que ha estat elogiat internacionalment com a model per
preservar la llengua i garantir la integració de les persones nouvingudes.
Darrerament la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només
es pot regular la obligatorietat de l’espanyol, ja que així ho reconeix la
Constitució espanyola, i perquè el català és una llengua “per a usar en
la intimitat, amb la família”.
La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que
comparen el reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol
amb la situació que experimenten altres llengües amb un nombre similar
de parlants en el context europeu i en d’altres països plurilingües.
La conclusió és que la legislació de l'Estat espanyol, de manera
excepcional, fa un tracte discriminatori vers el català, i que la nostra
llengua és la menys protegida de la Unió Europea si la comparem amb
la resta de llengües amb un nombre similar de parlants. Els informes, per
exemple, destaquen el tracte impositiu desmesurat que aplica el
Govern espanyol, amb almenys 500 lleis que imposen la llengua
castellana al nostre territori.
Atès que el català és la llengua pròpia dels Països Catalans.
Atès que com a càrrecs electes no acceptarem cap agressió contra de
la nostra llengua amb l’objectiu de la seva extinció.
En relació als antecedents exposats el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.- Manifestar el nostre rebuig a aquestes Sentències del Tribunal
Suprem que signifiquen la fi del sistema d’immersió lingüística de
les escoles catalanes, que ha suposat i d’una manera
demostrada, com així ho exposa el darrer informe PISA, un
model d’èxit.
Segon.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les
escoles catalanes.
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Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar les sentències i a
complir la Llei d’Educació de Catalunya.
Quart.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al
Tribunal Suprem, i als diferents Grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya.
17. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CIU
I PSC I PEL REGIDOR NO ADSCRIT, EN DEFENSA DEL CATALÀ COM A
LLENGUA PREFERENT A LES ADMINISTRACIONS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Atès que la llengua és la base de la cultura d’un individu i d’una
societat, i està estretament lligada a la seva identitat. Com a codi
d’interpretació del món, és un patrimoni cultural a conservar per interès
de la humanitat, i com a codi de comunicació, el seu prestigi i la seva
utilitat estan directament relacionats amb el benestar i l’autoestima dels
seus parlants.
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya, a més de ser una
de les 3 llengües oficials de Catalunya ( català, castellà i occità), i com
a tal ha de ser la llengua d’ús preferent.
Atès que la nostra llengua i la nostra cultura són part de la nostra
identitat com a país, i l’objectiu de tot partit polític que creu en aquest
país i ens els seus elements diferencials, com són la llengua i la cultura,
ha de ser defensar amb fermesa els drets que tenim com a nació.
Defensar la llengua catalana ha de ser un objectiu inherent a tot
projecte polític que cregui en aquest país.
Atès que a Catalunya és i ha estat sempre un país on no hi ha hagut mai
conflicte lingüístic. La llengua catalana i castellana, han conviscut i
conviuen amb normalitat, no hi ha discriminació de cap tipus per part
de les administracions, ans al contrari.
Atès que com a defensors dels nostres trets diferencials, hem de treballar
per defensar la nostra llengua, llengua que és encara ara minoritària, i
que com a llengua minoritària hem de centrar esforços en preservar-la i
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potenciar el seu ús, perquè a més, en la diversitat lingüística radica la
riquesa.
Atès que hem de treballar per mantenir la immersió lingüística, com a
garantia que els alumnes acabin l’ensenyament obligatori coneixent les
dues llengües, i perquè del contrari es posaria en perill la cohesió futura
del nostre país. Tots els estudis indiquen que tots els alumnes de
Catalunya tenen els mateixos nivells de coneixement del castellà que els
alumnes del conjunt de l’Estat espanyol.
Atès els constants atacs que està patint la nostra llengua, ja sigui des de
tribunals o d’alguns partits polítics.
Atès que, recentment amb la sentència del Tribunal Constitucional
contra l’Estatut de Catalunya aprovat pel poble de Catalunya, i ara,
amb un auto del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que suspèn
de manera cautelar set articles del reglament municipal de
l’ajuntament de Barcelona, i també del reglament de la Diputació de
Lleida, per l’ús del català, en concret aquells que fa referència al català
com a llengua d’ús preferent.
Atès que una llengua que és pròpia ha de poder ser llengua preferent
de les administracions públiques.
Atès que la sentència del Tribunal Constitucional pot ser objecte
d’interpretacions possibles pel que fa a la qüestió de la llengua
Atès que es tracta d’un auto cautelar del TSJC i que, per tant, falta el
pronunciament sobre el fons i que la suspensió cautelar no està prou
justificada.
Per aquests motius, el ple de l’ajuntament acorda:

Primer.- Mostrar el rebuig a l’auto de suspensió cautelar dictada pel TSJC
i que suspèn de manera cautelar set articles del reglament
municipal de l’ajuntament de Barcelona i el de la Diputació de
Lleida per l’ús del català, en concret aquells que fa referència
al català com a llengua d’ús preferent.

29

Segon.- Instar al TSJC que anulli la suspensió, per tal que la llengua
catalana, com a llengua pròpia del nostre país, segueixi sent
llengua preferent de les administracions.
Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat, i al seu president, que
defensin amb fermesa la llengua catalana davant dels
constants atacs que està rebent
Quart.- Mostrar novament el rebuig a la sentència del Tribunal
Constitucional contra l’Estatut de Catalunya
Cinquè.-Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
18. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ, PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CIU
I PSC I PEL REGIDOR NO ADSCRIT, PER DEMANAR A L’ADMINISTRACIÓ
SUPERIOR QUE ACTUI DAVANT LA TALA INDISCRIMINADA I FURTIVA DEL
LLENTISCLE (PISTACIA LENTISCUS).
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Joan Morlà per manifestar que els Agents Rurals
denuncien el fet, però que la denúncia quedava paralitzada al propi
Departament de Medi Ambient.
Seguidament, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Atès que el 2010 ha estat reconegut com a l’Any Internacional de la
Biodiversitat pel Conveni sobre Diversitat Biològica de les Nacions Unides.
Es tracta d’una oportunitat a escala mundial per reconèixer la
importància de la biodiversitat per a tota la vida a la Terra (inclosa la
nostra), per reflectir tot el que hem aconseguit per la salvaguarda de la
biodiversitat i per reclamar atenció per als urgents reptes de futur
encara pendents, que són molts.
Atès que la mata o llentiscle( Pistacia Lentiscus) és un arbust perenne,
dioic, això vol dir que les flors mascles i les femelles neixen en individus
diferents, les flors formen uns raïms molt vistosos de color vermell a
l’aixella de les fulles. El fruit és una petita drupa arrodonida que quan és
verda és de color roig, a mesura que va madurant es torna negra. És un
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arbust que podria ser arbre, molt abundant en els boscos de terra baixa
propers als mar. És indispensable per l’equilibri natural.
En determinats indrets se n’extrau la saba per a la producció d’una
goma o làtex molt aromàtica.
Atès que no s’està en contra dels aprofitaments forestals, ans el contrari.
Ara be, aquestos han d’estar controlats i absolutament regulats per
l’administració i els propietaris forestals.
Atès que fa aproximadament dos estius va començar la practica furtiva
de la tala d’aquest arbust, que ha anat de menys a més, fins a esser
intolerable. Actuen amb grups, immigrants, tutelats per un superior que
disposa de vehicle amb capacitat per carregar els munts de farcells,
tallats pel branquilló de la mata, i sempre les parts més boniques i
tendres de la planta. Aquests grups actuaven als boscos de la comarca
dels Maresme i proximitats, desprès de la pressió i potser per
l’esgotament dels recursos, han decidit assetjar els boscos que van de
Vandellòs fins el Vendrell.
Atès que els farcells es venen de manera illegal al mercat per fer-ne
elements decoratius.
Atès que això suposa una competència deslleial cap als productors
d’aquesta planta que de manera regulada en treuen un profit, ja sigui
en vivers o explotacions forestals.
Atès que els agents rurals i altres autoritats competents, diuen que ja han
fet accions per aturar aquesta practica furtiva indiscriminada i, que les
seves accions han estat completament estèrils, per la falta d’un marc
legal adequat.
Atès que d’altres espècies vegetals presents als boscos mediterranis
pateixen accions similars dels furtius.
Per aquets motius, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.- Reivindicar la defensa del territori i dels seus valors ecològics i
mediambientals.
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Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya i als responsables de medi
ambient dotin d’un marc legal als agents de l’autoritat, a fi de
regular aquesta pràctica, que fa tan de mal als nostres boscos.
19. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular algun
prec o alguna pregunta.
Al no efectuar-se precs, intervé el Sr. Francesc Virgili i pregunta qui serà
l’encarregat del manteniment de la deixalleria.
El Sr. alcalde contesta que es tracta d’una deixalleria supramunicipal i
consegüentment la gestionarà el Consell Comarcal, mitjançant
l’empresa concessionària dels serveis mediambientals del propi Consell
Comarcal.
El Sr. Francesc Virgili pregunta quina arguments van exposar els
adjudicataris del Bar Restaurant de la Torre d’en Guiu pel mal servei
prestat durant la festa major d’estiu.
El Sr. alcalde respon que van allegar que es van veure desbordats
absolutament, que en comparació amb l’any anterior hi va haver molta
més gent i que això no ho podien preveure. Se’ls van comunicar totes
les queixes rebudes relatives al mal servei en general i van contestar que
si ho feien tan malament era millor rescindir el contracte, i que per altra
banda, durant els mesos d’hivern, l’activitat no cobria les depeses.
Tanmateix, prèvia conversa mantinguda amb el portantveu Sr. Joan
Morlà, es va considerar preferible no anar a la rescissió del contracte i
consegüentment a una nova licitació tal com estan les coses en
general, i es va optar per rebaixar el cost del lloguer durant els mesos
d’hivern per tal de mantenir l’equilibri econòmic, advertint-los de que es
posin les piles i ofereixin un millor servei. Si en el termini esmentat no
s’observa una millora, caldrà rescindir el contracte.
Novament intervé el Sr. Virgili i pregunta com funciona el tema dels
guals atès que el que ell té a l’Avinguda de Catalunya sovint hi ha
cotxes aparcats davant i per altra banda el desnivell de la vorera és
molt alt i no sap si el pujador l’ha de fer ell o l’ha de fer l’ajuntament.
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El Sr. Alcalde contesta que aquest és tema de difícil solució perquè
l’ajuntament no disposa de grua i, per tant, no pot garantir el respecte
als guals. Només podem avisar als Mossos d’Esquadra, a qui tenim
delegada la competència de tràfic en vies urbanes, que, per altra
banda, es limitaran a multar l’infractor. Una altra possibilitat seria que els
preus dels guals fossin suficientment alts per finançar el cost de la grua,
però això és inviable.
En relació al pujador s’ha de veure si el desnivell es prou important per
ser necessària una rebaixa de la vorera i si és així el propi particular
hauria de fer les obres, en tot cas s’ha de demanar autorització a
l’ajuntament, que estudiarà el tema i donarà les indicacions pertinents
per realitzar les obres.
El Sr. Jordi Porta intervé per fer notar que en el cas del gual del que
s’està parlant no és un gual per l’entrada de vehicles sinó per càrrega i
descàrrega.
El Sr. Alcalde diu que en aquest cas no s’ha de rebaixar la vorada,
perquè el vehicle no es pot estacionar sobre la vorera.
El Sr. Alcalde presenta l’AUCA del Baix Gaià que ha estat promoguda
pel Consorci de municipis turístics del Baix Gaià, i ha estat illustrada per
la notable dibuixant Pilarín Bayès, explicant que es farà una presentació
a les escoles dels municipis del Baix Gaià.
Intervé el Sr. Joan Morlà i pregunta per què no es fa res la nit de cap
d’any.
El Sr. alcalde contesta que des de 1995 i fins al 2008 es feia la tradicional
celebració de la nit de cap d’any amb sopar i ball, però l’any passat no
hi va haver prou inscrits i ja no es va celebrar, i aquest any com que la
situació econòmica en general és la que és, ja no s’ha contemplat
celebrar-la.
Intervé el Sr. Carles Guillén per explicar que els conjunts per amenitzar la
festa eren molt cars, tenien un cost a l’entorn dels 3000 euros i a més cal
afegir que molta gent demana que es faci alguna cosa, però després
no s’apunten.
El Sr. Morlà considera que s’ha d’intentar organitzar alguna cosa.
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I, essent les nou i cinc 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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