ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 DE MARÇ DE 2011
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les vuit del vespre del dia trenta-u
de març de l’any dos mil onze, 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
Marcelo Javier Tarantino
SECRETARIA:
Catalina Eva Alemany i Covas
S’excusa per no poder assistir:
Francesc Virgili i Güell
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar
l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 30 DE DESEMBRE DE 2010.
El Sr. Alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular alguna
observació a l’acta de la sessió ordinària de data 30 de desembre de
2010, l’esborrany de la qual ha estat tramès juntament amb la
convocatòria i l’ordre del dia d’aquest Ple, per a la correcció, si és el
cas, de possibles errors materials en la seva redacció.
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No formulant-se cap observació, s’aprova l’acta per unanimitat.
2. INFORME DE L’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions:
a) Respecte a subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya,
s’informa que el Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant
Resolució de la Directora de l’ICAEN, ens ha concedit un ajutde 9.807,84
euros per a l’adequació de l’enllumenat públic de diversos carrers de la
vila en el marc de la convocatòria per a la realització d’actuacions
d’ordenació ambiental de l’enllumenat exterior durant l’any 2011, essent
el cost dels treballs de 24.659,64 euros.
Respecte a l’ajut concedit pel Departament de Treball, que ens atorgà
la totalitat dels projectes presentats a la convocatòria d’ajuts per a la
contractació de treballadors en situació d’atur en el marc dels Plans
d’Ocupació, tal i com es va informar en la sessió de 30 de desembre,
abans del proper 30 de juny s’ha de fer efectiva la selecció de personal i
l’inici dels projectes.
Paral·lelament, cal dir que els quatre treballadors que actualment
presten els seu serveis contractats en virtut del pla de l’any 2010,
finalitzaran la seva relació laboral amb l’ajuntament el proper dia 24 de
maig.
b) Respecte de les convocatòries d’ajuts de la Diputació de Tarragona
de suport als municipis, s’informa que s’ha concorregut a les següents:
- Programació i activitats de foment cultural, amb un pressupost de les
activitats de 64.000 euros.
- Subvencions destinades a inversions en equipaments municipals d’interès
ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural,
per a l’adquisició de mobiliari per la biblioteca i el Centre d’interpretació
dels castells del Baix Gaià amb un pressupost de 14.404,67 euros.
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- Subvencions per actuacions del programa de protecció de la salut
pública, amb una previsió de despesa total de 24.206 euros per dur a
terme el servei de socorrisme aquàtic de les piscines municipals,
tractaments contra les plagues d’escarabats als claveguerams públics,
gestió de la retirada d’animals domèstics abandonats i control sanitari de
l’aigua potable de la xarxa municipal
- Subvencions per actuacions del programa de promoció de la salut
pública, per a l’adquisició de dos parcs de salut amb un cost estimat de
23.599 euros.
- Ajuts per a actuacions destinades a la gestió sostenible dels recursos
d’energia i aigua per a l’execució del projecte d’adequació de
l’enllumenat públic de diversos carrers del nucli de la vila, amb un
pressupost de 24.659,64 euros.
- Subvencions per al foment i difusió de publicacions locals i comarcals
i/o d’interès per a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de
l’Ebre per a l’any 2011, per sufragar parcialment l’edició del llibre
“L’església de Sant Joan Baptista del Catllar. El discret encant de la
geometria” de l’autor Josep Llop i Tous, publicat recentment, amb una
despesa estimada de 2.500 euros.
Pel que fa a les subvencions rebudes de la Diputació de Tarragona, i 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 al catàleg d’activitats
culturals d’aquest ens, s’han obtingut els següents:
GRUP
ESPECTACLE
Esbart Santa Tecla
Onades
Orquestra de Cambra de
Concert Nadal
Vila-seca
TOTAL

DATA
12/12/2010

IMPORT
1.200 €

18/12/2010

1.110 €
2.310 €

c) Informar que s’ha concorregut a la convocatòria del Consell

Comarcal per a l’arranjament i millora de camins municipals de la
comarca del Tarragonès, exercici de 2010, per a l’arranjament d’un
tram del camí dels Manous (Mas de Salort) amb un cost estimat de l’obra
de 33.428euros, segons la memòria valorada redactada a l’efecte.
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També s’informa que prèvia concurrència a les convocatòries
promogudes pel Consell Comarcal ens han estat atorgades les següents
subvencions:
- Ajuts a la promoció d’activitats d’interès públic local dels municipis de
la comarca, per l’organització de la fira d’artesania ens han atorgat
1.500 euros.
- Ajuts a l’ensenyament d’arts plàstiques als centres d’ensenyament
primari i secundari obligatori, corresponents al curs 2010-2011: 1.350
euros.
- Ajuts al funcionament de l’escola municipal de música durant el curs
2010-2011: 3.500 euros.
- Ajuts a la programació d’espectacles infantils per al període tardor de
2010: 209 euros.
d) En quant a les obres de la deixalleria supramunicipal, que gestiona el
Consell Comarcal, dir que s’ha excedit el termini d’execució previst,
doncs la posada en funcionament estava contemplada per al 15 de
març. Manca pavimentar l’espai destinat a vehicles que no s’ha pogut
fer encara perquè la humitat derivada de les darreres pluges no ho ha
permès. Confiem que amb l’entrada en servei d’aquesta instal·lació
redueixi dràsticament els abocaments incontrolats que lamentablement
encara es venen produint al nostre municipi.
e) El passat 17 de febrer va tenir lloc a l’església, la presentació del llibre
“L’església de Sant Joan Baptista del Catllar, el discret encant de la
geometria”, de l’autor Sr. Josep Llop i Tous a càrrec del Sr. Josep Poblet i
Tous, President de la Diputació de Tarragona.
f) L’ajuntament en col·laboració amb ICODE i el Consorci Turístic del Baix
Gaià ha editat un opuscle de presentació del castell de la vila per tal de
fer-ne publicitat i que els visitants tinguin una pinzellada d’informació al
seu abast a l’efectuar la visita guiada al monument.
g) S’Informa que la societat Fomento de Construcciones y Contratas,
concessionària del servei mancomunat de recollida de residus que
gestiona el Consell Comarcal, ha interposat un contenciós administratiu
contra el mateix Consell per impagament de factures. Cal dir que hi ha
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diversos ajuntaments que van molt endarrerits en el pagament i que per
tant deuen molt diners al Consell per aquest servei i que les disponibilitats
econòmiques del Consell no permeten afrontar els pagaments si
prèviament els ajuntaments no paguen el què els correspon.
En aquest sentit, i pel que fa al nostre municipi, l’ajuntament va retenir el
pagament corresponent a un trimestre de 2010 com a mesura de
pressió davant la ineficàcia de l’empresa alhora de solucionar la
reposició de contenidors deteriorats, atès que els costa molt atendre les
reclamacions que els fem en aquest sentit. Aquest posicionament de
l’ajuntament fou efectivament comunicat al Consell Comarcal i
finalment es procedí al pagament de l’import un cop solucionades les
deficiències referides, si no del tot, almenys parcialment. Actualment
l’ajuntament té pendent de liquidar l’import corresponent al darrer
trimestre facturat, però estem dins del termini de pagament establert.
h) Paral·lelament al tema de la recollida de RSU, comunicar que
l’ajuntament, mantenint la política de neteja immediata dels
abocaments incontrolats que s’efectuen al municipi, ha procedit a la
neteja dels detectats a les urbanitzacions Mas de Panxé i Mas de Blanc,
amb un cost de l’operació de 1.386,50 euros. Les tasques han estat
executades per l’empresa Pavimentos y Obras ABC, SL.
També es ve realitzant, per part de personal del propi ajuntament la
neteja continuada de les zones de contenidors de les urbanitzacions.
Cada tarda treballadors municipals es desplacen a les referides àrees i
netegen els indrets.
Finalment, s’informa que durant l’any 2010 el cost total de neteja
d’abocaments incontrolats al terme municipal ha estat de 11.822,49
euros.
i) En quant als ajuts d’aliments a famílies amb necessitats del municipi, la
despesa de l’exercici de 2010 ha estat de 9002 euros amb ajuts a un
nombre promig de set famílies acollides al programa fins a 31 de
desembre, tot i que el seu nombre ha anat fluctuant durant l’any.
j) S’Informa que l’empresa BECSA, adjudicatària de les obres de
construcció del dipòsit d’aigua potable de Mas de Panxé i com a part
de les millores en l’adjudicació, ha procedit a la pavimentació del vial
d’accés i l’espai entre el dipòsit vell i el nou dipòsit del Clot del Llop.
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k) En relació a les obres d’urbanització de la Cativera s’informa que els
treballs es troben força avençats, malgrat que s’ha d’escometre la
construcció dels baixants de les aigües residuals i pluvials cap a la llera
del riu, tasca que per la diferència de cotes és força complicada. A més
hi ha hagut dificultats en la preparació d’aquests treballs, doncs han
estat necessàries els permisos de l’Agència Catalana de l’Aigua i l’ADIF
(ens gestor de les infraestructures ferroviàries), a més del propietari dels
terrenys per on discorreran les canonades. Una altra complicació
afegida és el tall del camí d’accés a la urbanització, circumstància que
es solucionarà amb el pas pel camí de la pedrera de Vespella.
l) Respecte a les obres de sanejament vinculades a la construcció del
nou Centre penitenciari de Mas d’Enric, i com a continuació del què ja
es va explicar en el darrer plenari de 30 de desembre passat, s’informa
que el passat dia 3 aquesta alcaldia ha efectuat una visita a la nova
Consellera de Justícia Sra. Pilar Fernàndez Bozal per manifestar-li la
imperiosa necessitat de que el Departament de Justícia i l’ACA
compleixin els compromisos assumits que es deriven de la llicència
municipal d’obres i consegüentment es procedeixi a la licitació del
projecte de sanejament aprovat, condició indispensable per l’obertura
de la nova presó.
Amb aquest mateix objecte, en data 23 de març s’ha mantingut una
reunió amb el nou Director de l’ACA Sr. Leonard Carcolé, reclamant
l’execució d’aquesta important obra d’infraestructura pel nostre
municipi.
Tant la Consellera de Justícia com el Director de l’ACA ens han
manifestat la seva voluntat de complir els compromisos assumits per
l’anterior govern, si bé resten pendents del pressupost de que podran
disposar en aquesta anualitat.
Posteriorment, en data 30 de març la Consellera de Justícia va efectuar
una visita a les obres de Mas d’Enric, durant el transcurs de la qual vam
insistir de nou reclamant l’execució de l’obra, i que altrament
l’ajuntament no donaria l’autorització d’obertura de la futura presó.
De tot el qual els reunits es donen per assabentats.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
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El Sr. alcalde dóna compte dels decrets emesos del núm. 2010/748, de
data 28 de desembre de 2010, al 2010/755, de 31 de desembre de 2010 i
del 2011/001, de data 3 de gener de 2011 al 2011/179, de 25 de març
de 2011.
Els reunits es donen per assabentats.
4. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA 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:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 30 de desembre de 2010, per
unanimitat, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost municipal de vehicles de tracció mecànica,
consistent en l’actualització dels imports de les quotes aplicables a cada
tipus de vehicle.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí oficial de la província
número 10, de data 14 de gener de 2011, i al tauler d’edictes de la
corporació, sense que s’hagin presentat al·legacions, 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 l’impost municipal de vehicles de tracció
mecànica.
5. APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA NO
LIQUIDABLE, LIQUIDABLE I EXECUTIVA CORRESPONENT A L’EXERCICI DE
2010, QUE FORMULA 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:
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Examinats els comptes de recaptació voluntària no liquidable, de
recaptació voluntària liquidable, i de recaptació executiva dels tributs
d’aquest ajuntament que formula el Servei de Recaptació de la
Diputació de Tarragona i que presenten els següents resultats:
Compte de Recaptació Voluntària No Liquidable (a 17.12.2010):
Total ingressos
998.776,10 €
Recàrrec provincial IAE
799,70 €
Ingressos ajuntament
997.976,40 €
Premi cobrament BASE
39.919,07 €
Ingressos líquids ajuntament
958.057,33 €
Bestretes realitzades
728.667,53 €
Devolucions realitzades
11.173,57 €
Altres
0,00 €
Diferència
218.216,23 €
Diferència a transferir/compensar a
218.216,23 €
l’ajuntament
Compte de Recaptació Voluntària Liquidable (a 17.12.2010):
Total càrrec
215.043,02 €
Baixes Exercici
10.385,27 €
Càrrec líquid
204.657,75 €
Ingressos Ajuntament
140.776,45 €
Ingressos Recàrrec Provincial
393,58 €
Relació deutors
20.422,57 €
Pendent voluntària
43.065,15 €
Pendent ajuntament
43.065,15 €
Pendent Diputació
0,00 €
Pendent any anterior
91.512,82 €
Recàrrec provincial
393,58 €
Ingrés Ajuntament
140.776,45 €
Premi BASE
5.631,06 €
Transferència
135.145,39 €
Compte de Recaptació Executiva (a 17.12.2010):
Saldo
546,755,86 €
Càrrecs exercici
1.066.357,57 €
Total càrrec
1.612.919,20 €
Ingressos exercici
204.714,85 €
Ingressos ajuntament
204.639,02 €
Ingressos recàrrec provincial
75,83 €
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Baixes exercici
Total dates
Saldo ajuntament
Saldo Diputació
Premi Executiva BASE
Recàrrec apremi BASE
Diferència Ajuntament

25.658,81 €
230.373,66 €
1.380.340,98 €
2.204,56 €
76,25 €
28.354,66 €
204.562,77 €

Atès que s’han confrontat les quantitats corresponents a càrrecs líquids i
ingressos amb les dades bancàries de que disposa l’Ajuntament.
En conseqüència, el ple de l'ajuntament acorda l’aprovació dels referits
comptes.
6. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE TARIFES DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE.
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 la taxa pel subministrament d’aigua potable, les quotes tributàries de
la qual foren actualitzades en data 25 de setembre de 2008 i són vigents
des del dia 1 de gener de 2009.
La societat CB Germans Albiol Subirats, concessionària del servei de
subministrament d’aigua potable a les urbanitzacions Coll de Tapioles,
Pins Blancs i parcialment a la Guinardera va comunicar a l’ajuntament
el cessament imminent de la seva activitat per jubilació.
Així, doncs, es fa necessari que l’ajuntament es faci càrrec de la gestió
d’aquest servei mitjançant la xarxa de subministrament i les instal·lacions
d’aquesta societat i en les mateixes condicions en que es ve prestant el
servei actualment, en els termes convinguts amb el Sr. Albiol. Tot això
amb caràcter transitori a l’espera de l’adjudicació de la gestió del servei
de proveïment d’aigua amb caràcter general a tot el municipi a una
empresa especialitzada que l’ajuntament pretén efectuar. Quan això es
produeixi el subministrament es farà mitjançant la nova xarxa que al seu
dia va construir la Junta de compensació, actualment fora de servei, i
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amb l’aigua procedent del CAT a través de la canonada en alta,
recentment instal·lada per l’ajuntament.
Es tracta, doncs, d’incorporar al sistema tarifari de l’ordenança la tarifa
dels subministraments a les urbanitzacions esmentades, que
l’ajuntament assumirà en idèntiques condicions a les aplicades fins avui.
Així, doncs, vistes les tarifes proposades que seguidament es detallen:
Concepte
Trimestre. Quota fixa
Preu m3
Connexió vivenda unifamiliar
Desprecintatge

Tarifa
10,89 €
0,60 €
430,00 €
230,00 €

Examinat l’estudi econòmic i financer redactat a l’efecte per la
secretària-interventora de l’ajuntament, que consta a l’expedient i es
dóna per reproduït.
Examinat, així mateix, l’informe de la secretària de l’ajuntament en
quant al procediment a seguir, que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït.
Vistos els articles 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en
quant a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals municipals.
Vist que els articles 47.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i 114 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, estableixen la competència del ple per a l’adopció de
l’acord provisional d’aprovació de l’ordenança fiscal amb el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’annex de
tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per al
subministrament d’aigua potable a les urbanitzacions Coll de
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Tapioles, Pins Blanc i parcialment la Guinardera, amb la
incorporació de les tarifes següents:
Concepte
Trimestre. Quota fixa
Preu m3
Connexió vivenda unifamiliar
Desprecintatge

Tarifa
10,89 €
0,60€
430 €
230 €

Segon.

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

Tercer.

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

7. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DEL CONVENI ESTABLERT
AMB EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS SOBRE EL FINANÇAMENT I
LA GESTIÓ DELS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA A PARTIR DE
L’1 DE GENER DE 2011 I FINS AL 31 DE DESEMBRE DEL MATEIX.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El Consell Comarcal del Tarragonès signà en data 25 de juliol de 2008 el
Contracte Programa 2008-2011 per a la coordinació, cooperació i
col·laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i el
mateix Consell, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al
benestar social i posterior pròrroga, a data 16 de juliol de 2010, al
Protocol Addicional per l’any 2010.
El manteniment i pròrroga de la coordinació, cooperació i col·laboració
abans esmentada fa conseqüentment necessari prorrogar els convenis
que relacionen els ajuntaments de la comarca i el Consell Comarcal
sobre el finançament i la gestió dels Serveis bàsics d’atenció social
primària.
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En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Adherir-se a la pròrroga dels convenis establerts amb el Consell
Comarcal del Tarragonès sobre el finançament i la gestió dels
serveis bàsics d’atenció primària a partir de l’1 de gener de
2011 i fins el 31 de desembre de 2011 en les mateixes
condicions que les actualment vigents adaptades al nou
contracte programa que esdevé de la nova llei de serveis
socials.

Segon.

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

Tercer.

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

8. APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT D’ALIENACIÓ DELS SOLARS
EDIFICABLES DE LA CATIVERA, PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT, APROVACIÓ
DEL PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES I OBERTURA DE LA LICITACIÓ.
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 data 8 de juliol de 2010, va aprovar el plec de
clàusules administratives particulars que havia de regir l’alienació,
mitjançant procediment obert amb un sòl criteri d’adjudicació, de béns
patrimonials de titularitat municipal de l’àmbit del sector 49, La Cativera,
d’acord amb el què estableix el POUM, no reservades a habitatges de
protecció pública; d’acord amb el compromís assumit al seu dia per
l’ajuntament de procedir a l’alienació d’aquestes parcel·les destinant
l’import obtingut al finançament de les obres d’urbanització, quan
aquestes s’executessin.
Tanmateix, aquest procediment de licitació finalment va quedar desert,
doncs l’única proposta presentada per a l’adquisició de la parcel·la 5
del sector K, que fou adjudicada mitjançant acord de la Junta de
Govern Local de 2 de desembre de 2010 a favor de la Sra. Bàrbara
Pérez Constans per import de 80.352 €, posteriorment fou desistida per la
seva promotora.
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Així, doncs, sembla recomanable procedir a una actualització a la
baixa dels preus que serviren de base en el procés d’alienació, d’acord
amb l’actual situació del mercat immobiliari.
En data 25 de març l’arquitecte municipal va emetre informe de
valoració de les finques objecte de l’expedient, que conformen un total
d’onze parcel·les, tot indicant el valor anteriorment fixat i el nou, resultat
d’aplicar un coeficient corrector a l’anterior, en atenció a les
circumstàncies actuals del mercat immobiliari, essent el resultat de la
valoració el següent:
SUPERFÍCIE
FINQUES
2E/3E/4E
6F/7F
17H
12I
4K/5K/6K/7K

(m2)
1.920
1.316
600
709
4.119

V. UNITARI
ANTERIOR
(€/m2)
91,80
87,21
91,80
91,80
80,78

V. UNITARI
VALOR
RECALCULAT
(€/m2)
€
82,62
158.630,40
78,49
103.292,84
82,62
49.572,00
82,62
49.572,00
72,71
299.492,49
TOTAL

669.565,31

També en data 25 de març 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 el nou expedient de contractació, mitjançant
subhasta amb un sol 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.
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Segon.

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

d’adjudicació

per

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.

Cinquè. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en
el Perfil del Contractant anunci de licitació perquè durant el
termini de 30 dies puguin presentar-se les proposicions.
9. APROVACIÓ DE LA RECEPCIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT DELS SECTORS 24 I 56, PARC DE LLEVANT, 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:
En data 6 de febrer de 2006 la Junta de Compensació de la
Urbanització Parc de Llevant aportà la documentació tècnica
establerta per la legislació aleshores vigent i sol·licità la recepció de les
obres d’urbanització del Pla parcial 8, sector 24 del planejament
municipal. Posteriorment, en data 20 de febrer de 2009 s’aportà la
documentació tècnica i petició relativa al Pla Parcial 17, sector 56,
documentació que fou complementada en data 5 de maig del mateix
any, completant la urbanització del tot l’àmbit.
L’enginyera de l’ajuntament, en base al projecte d’urbanització i la
documentació aportada, informà que aquesta era incompleta i
mancava completar determinats aspectes de les obres contemplades
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 sol·licitada.
La Junta de Compensació, en data 4 de febrer del corrent, presentà la
documentació requerida, la qual fou objecte, prèvia inspecció de les
obres d’urbanització i les instal·lacions realitzades, de nou informe de
l’enginyera de l’ajuntament, emès en data 23 de febrer, i en el que
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s’estableixen, com a condicions prèvies a la recepció que ha de complir
la Junta de Compensació, les següents:
“El passat 8 de febrer de 2011 es realitza inspecció al Pla Parcial 8 i al Pla
Parcial 17 per verificar que l’execució es correspon amb els plànols
definitius, fent esmena dels següents punts:
a) Polígon 24 – Pla Parcial 08:
a. Enllumenat públic: Punts d’il·luminació amb el globus trencat i
làmpades malmeses, o al menys sense funcionar.
b. Cartells d’indicació dels carrers: No estan verticals en la seva majoria.
c. Tanca de delimitació del pla parcial amb la urbanització de Cocons:
encara està instal·lada no permetent el pas lliure dels veïns.
d. Zona infantil: No s’ha instal·lat l’illa de jocs compresa per dos
tobogans amb passadissos entre tres coberts.
b) Polígon 56 – Pla Parcial 17:
a. Enllumenat públic: Quasi tots els punts de llum sense la tapa metàl·lica
de la connexió i cablejat elèctric tallat. L’enllumenat no està en
funcionament i per tant, no s’ha pogut comprovar el seu correcte
funcionament.
b. Tanca d’accés al vial: Existeixen peces prefabricades de formigó que
no permet l’accés amb vehicle rodat al carrer.
c. Nínxols d’escomeses elèctriques de les parcel·les: Malmesos en la
seva majoria i alguns d’ells sense portes de tancament d’aquests.
En conseqüència, cal requerir al sol·licitant que realitzi les millores
d’execució pertinents i/o justificacions que cregui convenient per donar
solució a les esmenes que es detallen en aquest informe.”
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.

Requerir, mitjançant escrit emès a l’efecte, la Junta de
Compensació perquè es personi a les dependències
municipals per a la signatura de l’acta de recepció parcial,
condicionada al compliment dels punts de l’informe de
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l’enginyera de l’ajuntament que es transcriuen a la part
expositiva del present acord i al següent condicionant:
- Procedir a l’actualització de les dades de titularitat i valors
cadastrals de les finques resultants del procés urbanitzador
incloses en l’àmbit d’ambdós sectors del planejament.
Segon.

Requerir la Junta de Compensació perquè porti a terme les
actuacions necessàries per la seva transformació en Entitat
Urbanística 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
segueixen vigents.

10. APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI REFERIDA A 1 DE
GENER 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:
El padró municipal d’habitants és el registre administratiu on consten
inscrits els veïns del municipi, i les dades que s’hi comprenen
constitueixen prova de la residència en el municipi i del seu domicili
habitual.
L’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, estableix que la formació, manteniment, revisió i custòdia
del padró municipal correspon a l’ajuntament de conformitat amb la
legislació estatal i que seran els propis ajuntaments els encarregats de
realitzar les actuacions i operacions necessàries per mantenir actualitzats
els padrons de forma que els continguts d’aquests concordin amb la
realitat.
Els articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les
entitats locals, disposa que els ajuntaments aprovaran la revisió dels seus
padrons municipals amb referència a 1 de gener de cada any,
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formalitzant les actuacions que s’han dut a terme durant l’exercici
anterior. Aquests resultats numèrics hauran de ser tramesos a l’Institut
Nacional d'Estadística.
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la
revisió del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2011,
que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici
2010.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les
variacions produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut
Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi
mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per
aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de febrer de 2011,
resultant una xifra de població del padró municipal d’habitants de
4.155, dels quals 2.140 són homes i 2.015 són dones, xifra que representa
un creixement del 0,75% respecte l’any 2010, que era de 4.124 habitants.
Vist el què disposa l’article 21.1 lletra "s" de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
abans citada.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar els resums numèrics general i d’altes i baixes
corresponents a la rectificació del Padró municipal d’habitants
d’aquest ajuntament, referits a la data 1 de gener de 2011, i
que contenen la formalització de les actuacions dutes a terme
durant l’exercici 2010. Els resums que s’aproven són els
següents:

RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
CONCEPTES
TOTAL HOMES DONES
Població de dret a 1 de gener de 2011
4.155
2.140
2.015
Altes de l’1 de gener de 2010 a 31 de
desembre de 2010
267
Baixes de l’1 de gener de 2010 a 31 de
desembre de 2010
235
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Segon.

Comunicar a l’Institut Nacional d'Estadística la xifra de
població a 1 de gener de 2011 que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres
dels habitants empadronats en aquest municipi a la data
esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25
d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió
anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció
de la proposta de xifres oficials de població.

11. APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS
ESPORTIUS (MIEM) DEL MUNICIPI INFORMAT FAVORABLEMENT PEL CONSELL
CATALÀ DE L’ESPORT.
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’any 2008 l’ajuntament concorregué a la convocatòria per a la
concessió de subvencions per a la redacció de mapes d’instal·lacions i
equipaments esportius dels municipis (MIEM) de Catalunya per la
període 2008-2009, gestionades pel Consell Català de l’Esport, atesa la
necessitat de disposar d’aquest document per a l’avaluació de les
necessitats de creixement del municipi en quant a la prestació dels
serveis adequats a la pràctica esportiva de la població; alhora que per
tal de poder gaudir de futurs ajuts vinculats a la construcció i/o
manteniment d’instal·lacions esportives al municipi és necessari comptar
amb aquest document.
En data 11 de març de 2009, mitjançant acord de la Junta de Govern
Local, s’adjudicaren els treballs de redacció del MIEM a favor de
l’empresa especialitzada Munar, Hijosa i Monguió, SL (SERVIESPORT), la
qual elaborà un document inicial que fou tramès, en data 15 de
setembre de 2010, al Consell Català de l’Esport per a la seva avaluació.
El Servei d’equipaments esportius del Consell Català de l’Esport va
emetre informe d’adequació del MIEM presentat al Pla director
d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC), essent el
pas procedent l’aprovació definitiva del MIEM per part del ple de
l’ajuntament.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
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Primer.

Aprovar el Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius del
municipi (MIEM), redactat per l’empresa especialitzada Munar,
Hijosa i Monguió, SL (SERVIESPORT) i informat favorablement pel
Servei d’Equipaments Esportius del Consell Català de l’Esport.

Segon.

Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentat MIEM pel
termini de 30 dies, mitjançant la seva publicació al BOPT 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 al·legació ni reclamació, el document
esdevindrà aprovat definitivament sense la necessitat de cap
acord posterior.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació necessària
al Consell Català de l’Esport.

12. NOMENAMENT COM A FILL ADOPTIU DE LA VILA DE MOSSÈN JOSEP GIL
I RIBAS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Mossèn Josep Gil i Ribas va néixer a Reus l’any 1928, estudià al seminari
de Tarragona i l’any 1951 fou ordenat sacerdot a Roma, on residí com
alumne de la Facultat de Teologia de la Universitat Gregoriana, entre els
anys 1947 i 1951, any en que va obtenir la llicenciatura en teologia. De
tornada a Tarragona ha vingut exercint el seu ministeri de diverses
maneres fins avui.
Va ampliar estudis a Münster i a Paderbon, a Alemanya, i obtingué el
doctorat l’any 1982.
Ha exercit la docència a la Facultat de Teologia de Catalunya, a
Deusto, Tolosa de Llenguadoc, en centres superiors de Colòmbia, a més
de Tarragona, Vic i Solsona.
Ha estat vicedegà de la Facultat de Teologia de Catalunya i és membre
numerari de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya.
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L’any 1982 fou nomenat rector de la parròquia de Sant Joan Baptista
del Catllar, passant a residir des d’aleshores al nostre municipi. L’any
1988 fou nomenat rector de Sant Joan de Reus, càrrec que va exercir
fins a la seva jubilació, l’any 2003, en que novament es feu càrrec de la
nostra parròquia fins l’any 2008, en la que continua, però, treballant i
col·laborant.
La seva primera etapa al Catllar va representar una important
embranzida a la parròquia i al poble, amb la renovació pastoral, la
creació del grup de joves i la construcció de nous locals per a les seves
activitats, el grup d’escoltes i la fundació de la Coral Sant Nicasi de la
qual va ser-ne director una colla d’anys, entre d’altres.
Gràcies a la seva iniciativa i a la seva empenta, sense les quals de ben
segur que difícilment s’haguessin efectuat, en ocasió del Bicentenari de
l’església parroquial que va tenir lloc l’any 1990, uns anys abans, entre
1986 i 1990, es feren importants obres de restauració de l’interior de
l’església, edifici emblemàtic i representatiu de la vila i d’un notabilíssim
interès arquitectònic. Aquestes obres posteriorment han tingut
continuïtat amb la recuperació i rehabilitació de la Capella del
Santíssim, l’any 2008.
A més de diversos articles publicats en revistes especialitzades, ha
publicat els següents llibres:
Signes de pertinença a l’Església; Evangeli i homes d’avui; Els nostres
morts no envelleixen; Dios, Hombre, Mundo; Introducción a los libros
históricos; Revelación y Fe; Escatologia; El cel dels benaurats i l’ordre
establert; De la nosa a la nostàlgia de Déu; Signes de pertinença a
l’església; La vida de Maria; L’aventura del pensament teològic; Cartes
a Laura; L’esperança que no mor; El mil·lenarisme; Jesús Fill de Déu i
germà dels homes, Al principi hi hagué la dona, La divinització de Jesús
de Natzaret i Cristianisme i cristiandat.
Actualment es troba immers en la redacció i publicació de la Història del
pensament cristià, en 10 volums, dels quals ja se n’han publicat 6 volums.
Ara just acaba de celebrar 60 anys que va ser ordenat prevere. Durant
aquests anys, com hem dit, ha exercit el seu ministeri en diverses
parròquies i en multitud de tasques pastorals. Ha estat un home
compromès amb el seu temps, apassionat i valent, sovint a contra-
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corrent dins de la pròpia església, i que ha exercit un veritable mestratge
sobre multitud de grups i persones diverses. Un treballador incansable
que encara avui, als seu 82 anys, no pot estar-se quiet, com ho palesa la
publicació de la voluminosa obra que hem esmentat.
Sembla, doncs, que la fita dels seus 60 anys de capellà és un bon
moment per fer memòria, i una esplèndida ocasió per valorar la seva
trajectòria i fer un reconeixement públic a la seva persona, tot agraint-li
la feina feta.
Vist que els articles 189 a 191 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, estableixen que les
Corporacions Locals podran nomenar com a fills adoptius les persones
en qui concorrin mèrits, qualitats i circumstàncies singulars.
Per tot això, considerant la seva trajectòria i, de manera especial,
valorant la tasca duta a terme al nostre poble durant els gairebé 30
anys que hi porta residint.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Nomenar Mossèn Josep Gil i Ribas fill adoptiu de la vila.

Segon.

Donar publicitat d’aquest nomenament amb la inserció del
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.

Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es
presenta cap al·legació ni reclamació, el document
esdevindrà aprovat definitivament sense la necessitat de cap
acord posterior.

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord a l’interessat en legal forma.

13. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular algun
prec o alguna pregunta.
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En el capítol de precs, el Sr. Antonio López sol·licita que li sigui lliurada
una còpia del Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius del municipi
(MIEM).
El Sr. alcalde diu que li serà lliurada per la secretària.
A continuació el Sr. López formulada les següents preguntes:
Els veïns de Cinc Estrelles diuen que hi ha algun problema a la piscina
relatius a la toma d’aigua i al desguàs i li agradaria saber quins son
aquests problemes i les solucions.
En relació a la mateixa piscina, voldria saber qui s’encarrega del
manteniment, llum, neteja, vigilància, etc, si se n’encarreguen els veïns,
si hi ha alguna subvenció municipal, o si se n’encarrega l’ajuntament.
Així mateix considera que l’aigua s’hauria de netejar també a l’hivern
atès que sinó pot ocasionar problemes d’insalubritat i mosquits.
S’ha contractat a través del SOC personal per fer neteges de camins
però l’herba tallada no ha estat retirada i això pot comportar risc
d’incendi. Vol saber si l’ajuntament te prevista la seva retirada i si ho ha
de fer la mateixa gent.
Li agradaria saber quins camins s’estan senyalitzant com a rutes per
caminar, quina senyalització s’està utilitzant i quina empresa ho fa.
En relació a l’activitat de ciclo indoor que es realitza per un particular a
instal·lacions municipals voldria saber quina compensació reb
l’ajuntament.
En relació als ordinadors del PIJ que fa un mes que no funcionen li
agradaria saber el motiu i quina previsió hi ha d’arreglar-ho.
Acabada l’obra de la canonada per transportar aigua del CAT que va
des de Mas de Pallarès fins al dipòsit nou del poble voldria saber perquè
no es fa servir, si hi ha algun problema.
En un plenari anterior es va facultar l’Alcaldia per negociar amb EMATSA
per tal de gestionar l’aigua del municipi. Voldria saber com està aquest
tema.
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Per últim voldria saber a quan van ascendir les millores ofertades per la
construcció de la canonada del CAT i en que està previst utilitzar-les.
El Sr. alcalde respon:
En relació a les piscines de Mas de Pallarès existeix una connexió de
desguàs al clavegueram però sembla que hi ha algun problema que
cal arranjar. En relació al seu manteniment, en un plenari anterior es van
aprovar les tarifes d’us atès que es tracta d’una piscina de titularitat
municipal. En quant a la gestió o bé la realitza l’ajuntament o bé es pot
concertar un acord amb la comunitat de Mas de Pallarès per tal que la
realitzi. Per altra banda, properament s’efectuaran les obres de millora
dels accessos al recinte de les piscines.
En relació a la retirada de les restes de la neteja dels vorals de camins,
tenint en compte que el personal que va efectuar els treballs no disposa
d’elements de transport, s’ha contractat un tractor perquè la retiri,
treballs que es faran la propera setmana.
En relació a les rutes pel terme municipal, la senyalètica la realitza la
firma Giraud, d’acord amb els criteris establerts per l’ajuntament i
assessorats pel tècnic Sr. Joan Rossinyol, de Piolet. En quant als cartells es
tracta de 5 plafons que a més de les 5 rutes fixades contenen diverses
fotografies de masies i textos explicatius, principalment. A més hi un
total, em sembla recordar, d’una seixantena de pals de senyalització de
les diferents rutes que porten una placa amb l’escut de l’ajuntament.
En aquest punt torna intervenir el Sr. Antonio López per indicar que les
plaques desapareixen fàcilment i que és millor gravar l’escut municipal
amb foc al poste.
El Sr. Roberto Bianchi diu que s’ha estudiat aquest tema i es mataran els
caps dels perns amb que es subjecten les plaques perquè no es puguin
treure.
Reprenent la paraula, i respecte a la pregunta sobre l’activitat de ciclo
indoor, l’alcalde diu que efectivament té lloc a les escoles velles i que
avui per avui, amb la finalitat de facilitar aquesta i altres activitats,
l’ajuntament no aplica cap taxa, i facilita el local sense més. La idea és
que aquestes activitats es vehiculin a través de les entitats existents i no
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com a particulars, però sovint passa que qualsevol mesura en aquest
sentit és interpretat com que l’ajuntament posa dificultats i per això fins
ara hi ha casos com el que origina la pregunta.
L’Antonio López intervé dient que potser s’hauria de fer un reglament
d’ús.
L’Alcalde respon que hi està plenament d’acord.
En relació als ordinadors del PIJ, l’alcalde diu que fa poc s’han revisat els
ordinadors i la majoria no funcionaven. Això és degut a la ineficàcia de
la persona encarregada de la biblioteca i alhora del PIJ, que no
controla degudament la situació no sols del PIJ, sinó que tampoc de la
mateixa biblioteca, la qual cosa obliga a prendre mesures. Per això s’ha
tancat fins que es pugui establir un major control en quant a l’us dels
ordinadors.
En relació a la canonada nova diu que no està en servei perquè està
previst que s’alimenti d’aigua del CAT des del dipòsit de Mas de Pallarès,
el qual actualment també s’alimenta d’un pou, i fins que aquesta
urbanització no s’incorpori a la xarxa l’aigua procedent del CAT no és
viable utilitzar-la perquè no és possible comptabilitzar l’aigua que
consumeix la comunitat procedent del pou i la que en el mateix dipòsit
vindria del CAT. En aquest sentit, cal dir que al seu dia el CAT no va
permetre la instal·lació d’un bay-pas que permetria aquesta doble
utilització. Tot això, continua l’alcalde, es resoldrà amb l’acord que es
pretén establir amb EMATSA per a la gestió integral del servei de
proveïment d’aigua al municipi, i que actualment s’està negociant amb
aquesta empresa.
Pel que fa a les millores incloses en l’adjudicació de la canonada,
l’alcalde diu que no recorda la quantia i que són les que figuren en
l’acord d’adjudicació, les quals s’han anat utilitzant en diferents obres
com millores en les instal·lacions del dipòsit de Coll de Tapioles, treballs
efectuats al castell, o bé les millores en les instal·lacions del dipòsit de
capçalera de Mas de Pallarès, arranjament de voreres a diverses
urbanitzacions, etc.
I, essent les nou i cinquanta-quatre minuts del vespre, i no havent-hi més
assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la
secretària, estenc la present acta.
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Vist i Plau
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