Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2012

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-set
vint
de
setembre de l’any dos mil dotze, sota la Presidència del Sr. Josep M. Gavaldà
i Colomina, Alcalde-President
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, amb l’ordre del dia que després es dirà.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Josep M Gavaldà i Colomina
REGIDORS/ES:
Carles Guillén i Montserrat
Sílvia Juanes i Ribas
M Goretti Gatell i Anglès
Montserrat Inglès i Novell
Joan Morlà i Mensa
Teresa M Canela i Armengol
Marcelo Javier Tarantino
Fernando Martínez del Campo
S’excusen per no poder assistir:
Antonio López i López
Francesc Virgili i Güell
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany i Covas
ORDRE DEL DIA DEL PLE:
1. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió
ordinària de data 28 de juny de 2012.
2. Informe de l’alcaldia.
3. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió
ordinària núm. 2012/392 al 2012/549.
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4. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per utilització del servei de
transport
sport escolar municipal, per actualització de preus.
5. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de Llar
d’Infants, per actualització de preus.
6. Proposta
a de donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’ús de les instal·lacions
esportives municipals (piscines de la Torre d’en Guiu), per actualització de
preus.
7. Proposta de donar compte de l’aprovació
l’aprovació definitiva de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’assistència a cursos organitzats
per l’ajuntament, per actualització de preus.
8. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva de l’ordenança
municipal d’obertura
ura d’establiments i control d’activitats.
9. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva del fons de terres per tal
de posar en contacte als propietaris de terrenys erms i els interessats en el
seu conreu, a iniciativa del Grup d’UNICAT.
10. Proposta
osta de ratificació del Decret núm. 2012/453, d’aprovació del conveni
establert entre els ajuntaments dels Pallaresos, el Catllar i l’empresa La
Hispano de Fuente En Segures, SA, per a la millora del servei de transport de
viatgers per carretera.
11. Proposta
osta de ratificació del Decret núm. 2012/479, mitjançant el qual
s’aprova el conveni amb el Consell Comarcal per a l’obtenció de la tarja de
lliure circulació a la xarxa de transport urbà de la citat de Tarragona per a
persones menors de 65 anys, amb requisits
requisits concrets i jubilats majors de 65
anys.
12. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació puntual número
4 del POUM, relatiu a la introducció de l’ús de restauració com el primer dels
usos compatibles en sòl urbà.
13. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança de
convivència ciutadana per a l’establiment de la prohibició de tala
indiscriminada i furtiva del llentiscle (pistacia lentiscus).
lentiscus)
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14. Proposta d’aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars
per al concurs de la concessió administrativa del servei de bar restaurant de la
Torre d’en Guiu, mitjançant procediment obert i obertura de la licitació.
licitació
15. Proposta de fixació del calendari de festes locals per a l’any 2013.
16. Proposta d’aprovació del Compte General del Pressupost de 2011,
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes de 25 de juny de
2012.
17. Proposta d’aprovació de la modificació del conveni signat amb
TELEFONICA SERVICIOS MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL per a la cessió
de terrenys per permetre el subarrendament a favor de tercers.
18. Proposta d’aprovació de la pròrroga del conveni establert amb el Consell
Comarcal del Tarragonès sobre el finançament i la gestió dels Serveis bàsics
d’atenció social primària, per al 2012.
19. Proposta d’aprovació del conveni a establir amb el Consell Comarcal del
Tarragonès regulador del servei de recollida selectiva d’oli usat d’origen
domèstic.
20. Proposta d’aprovació del Pla Local de Serveis Socials per als anys 20122012
2014,
4, redactat pel Consell Comarcal.
21. Proposta d’aprovació de complement de les prestacions que percebrà el
personal de l’ajuntament inclòs al Règim General de Seguretat Social i en
situació d'incapacitat temporal, tant per contingències comunes com
professionals.
22. Proposta d’aprovació de la declaració de no disponibilitat dels crèdits
previstos per a l’abonament de les pagues extraordinàries i de les pagues
addicionals de complement de destí o equivalents corresponents al mes de
desembre del personal de l’ajuntament.
23. Precs i preguntes.
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 28 DE JUNY DE 2012.
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S’aprova per unanimitat i sense cap esmena l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària de data 28 de juny de 2012, l’esborrany de la qual havia estat tramès
juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquest Ple.
2. INFORME DE L’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions:
a) Respecte a les subvencions sol·licitades a la Generalitat de Catalunya,
s’informa que s’ha concorregut a la convocatòria regulada per l’Ordre
BSF/204/2012, per a la concessió de subvencions als projectes d’activitats
d’act
en
l’àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya s’elaboren en el marc
del Pla Nacional de Joventut per al finançament del projecte ANIMA’T CAT
2012 inclòs dins el Pla Local de Joventut, redactat per les tècniques de joventut
del Consell Comarcal,
omarcal, amb un import màxim subvencionable de 6.000 €
També s’informa que s’ha concorregut a la convocatòria de subvencions del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de
la Generalitat per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions
afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, i en nuclis urbans vulnerables, per a
l'execució de les tasques de manteniment de franges de protecció a les
urbanitzacions del municipi, amb un cost estimat de 46.391,83 € i un ajut
sol·licitat de 23.401€
b) Respecte a les convocatòries d’ajuts de la Diputació de Tarragona,
s’informa que s’han rebut els següents:
- Per la celebració de diferents activitats culturals, com els Tres tombs, la Fira
d’artesania o les Estampes nadalenques, entre d’altres, en el marc de la
convocatòria d’activitats
activitats de foment cultural ens han estat atorgats 8.124,48 €.
- Per a la millora dels audiovisuals del Centre d’Interpretació dels Castells ens
han concedit 6.230,72 €, en el marc de la convocatòria
òria d’inversions
d’inversio
en
equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o
patrimonials i de valor cultural.
- Per subvenir els costos del servei de socorrisme aquàtic de les piscines
municipals i les despeses de control sanitari de l’aigua potable
potable i de les possibles
actuacions de control de plagues, ens han estat atorgats 17.204,17 €, en el
programa de protecció de la salut pública.
- Finalment, per subvenir les despeses de manteniment del consultori mèdic
local ens han concedit 4.200 €.
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c) S’informa que el Consell Comarcal ha deixat sense efecte la convocatòria
corresponent al 2011 dels ajuts per a la promoció d’activitats d’interès públic
local dels municipis, a la que l’ajuntament havia concorregut les darreres
convocatòries per finançar
finançar part de la despesa generada en l’organització de la
fira d’artesania i la trobada de gegants. Alhora, i segons el nostre tram de
població es podia presentar una segona sol·licitud per part d’alguna entitat del
municipi, a la que solien concórrer l’Agrupació
l’Agrupació de dones. La convocatòria per
al 2012, consegüentment, no es contempla.
d) Respecte dels ajuts atorgats per l’ajuntament s’informa que s’han concedit
800 € a la comunitat de propietaris de Mas Vilet dels Pins en concepte de
subvenció per adquisició de
de màquina desbrossadora per a la neteja de zones
verdes, equipaments i franges de protecció contra incendis forestals, i
2.357,18 € a la urbanització el Mèdol
Mèdol en concepte de subvenció pel consum
elèctric de l’enllumenat públic del 2n. semestre de l’any 2011.
201 De la resta
d’ajuts atorgats per aquest concepte ja se’n va donar compte anteriorment.
Finalment i en el marc de la línia d’ajuts establerta per la Junta de Govern el
passat 12 de juny per subvenir part del cost de les actuacions que contractin
les entitats
itats gestores de les urbanitzacions amb entitats culturals i lúdiques de
la vila, s’informa que s’han concedit 120 € a la Comunitat de Propietaris de
Mas Vilet dels Pins per la contractació de la Colla de Diables Petits en el marc
de les festes d’estiu de la urbanització.
e) Respecte a instruments de planejament i gestió urbanística, s’informa que
s’ha aprovat l’escriptura de constitució de la Junta de Compensació de Mas de
Gerembí, sector 3 del planejament municipal.
També s’ha aprovat amb caràcter inicial el projecte d‘urbanització de Masieta
de Salort, sector 5 del POUM.
En darrer terme, respecte de l’aprovació inicial del Pla Parcial del sector 36,
Sant Magí, tràmit del qual se n’informà al darrer ple, l’ajuntament de la Secuita
ha presentat al·legacions atès que entén que l’àmbit del pla envaeix el seu
terme municipal. Es tracta d’un assumpte d’atermenament i per tant caldrà
veure com es resol, mitjançant la Comissió de Delimitació de propera creació.
f) Al seu dia
a s’informà de les previsions que hi havia respecte al canvi de
sistema de recollida de residus al nostre municipi que comportaria la
substitució dels contenidors de superfície existents actualment per un nou
model de càrrega lateral i major capacitat. Aquesta
Aquesta operació alhora també
contemplava poder liquidar l’elevat deute contret pel Consell Comarcal amb
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l’empresa concessionària com a conseqüència de l’impagament del servei per
part de diversos ajuntaments al Consell, mitjançaant el refinançament
d’aquest deute per la pròpia concessionària, i per això es preveia una prorroga
de l’actual contracte amb l’empresa FOCSA que acaba el 31 de desembre de
2014.
Finalment, aquesta operació per raons de tipus jurídic no ha prosperat, a la
vista de la qual cosa, i pel que afecta al nostre municipi, hem optat per
procedir a la substitució gairebé de la totalitat dels contenidors existents que
es trobaven en molt mal estat per nous contenidors amb el mateix sistema de
càrrega, millorant així la prestació del servei.
En aquest sentit, doncs, s’han adquirit 130 contenidors de RSU rotulats amb
l’escut de la vila, de 1000 l. de capacitat (igual als existents) a l’empresa Ros
Roca per import de 25.418,39 €. En aquests moments s’està
s’est procedint a la
seva instal·lació al nucli urbà i a les urbanitzacions en substitució dels
existents, deixant aquells que estan en bon estat.
g) S’informa que per al curs que s’acaba de començar, probablement per
efectes de l’actual situació econòmica i per la pujada de tarifes, s’han
matriculat un total de 24 usuaris a la llar d’infants en front dels 42 que teníem
l’any passat.
h) En quant al tema del transport escolar dels alumnes de l’escola l’Agulla, per
aquest curs s’han inscrit un total de 26 usuaris pels 41 de l’any passat.
Aquesta dada, unida
nida al fet que cap dels inscrits és de les urbanitzacions la
Cativera i Masia de Boronat ha permès realitzar en una sola expedició tant la
recollida com el retorn dels alumnes, amb la qual cosa s’obté un considerable
estalvi de temps per als nens i nenes, atès que abans s’efectuaven dues
expedicions.
i) Seguint la tendència esmentada, informar que els alumnes matriculats als
ensenyaments municipals d’anglès han passat dels 86 de l’any passat als 66
d’aquest curs i que respecte als ensenyaments musicals s’ha
s’ha passat dels 85
als 80.
Un dels principals motius adduïts pels usuaris per no cursar la matrícula
definitiva ha estat l’increment de tarifes, però s’ha de tenir en compte que
només els costos del professorat, independentment dels consums elèctrics,
aire
re condicionat o be la neteja de les instal·lacions, no han estat imputades a
l’hora de fer el càlcul de les tarifes a aplicar, importen la quantitat de 74.000 € i
només es recaptaven 30.000 €. Aquest desequilibri és el que s’ha intentat
compensar.
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Recentment
ment s’ha mantingut una reunió amb algunes mares d’alumnes que
eren les qui encapçalaven el moviment de queixa i com a mesura
transaccional s’ha acordat no aplicar les noves tarifes fins al mes de gener de
2013. Durant la reunió se’ls ha explicat clarament quins són els costos reals
del servei i quina és la finalitat dels ensenyaments municipals.
Intervé el Sr. Joan Morlà per comentar que possiblement ambdues parts tenen
raó, doncs els pares no entenen com és que quan tenen menys recursos
econòmics l’ajuntament
ament els hi demana més. No entenen perquè l’ajuntament
no aporta com abans. El problema és que el concepte de gratuïtat està molt
arrelat.
j) L’ajuntament està estudiant l’adquisició d’un nou vehicle tot terreny
mitjançant arrendament financer (renting) per al servei dels vigilants
municipals, atesa l’antiguitat i el quilometratge de l’actual i el cost, cada cop
més alt en reparacions. El vehicle que tenim actualment quedarà en propietat
de l’ajuntament com a vehicle de substitució i assignat a altres tasques.
tas
k) La Diputació i l’Obra Social La Caixa han signat un conveni per a l’execució
del projecte de la Fundació ONADA “Actuacions forestals per a la prevenció
d’incendis a l’entorn natural del pantà del Gaià” per a la neteja de diversos
camins a l’entorn
n del pantà. Alhora també faran la neteja del bosc de la Vela
de Queralt. Estem a l’espera dels permisos de Medi Ambient per començar les
tasques. El cost estimat d’aquests treballs és de 40.000 € i es completament
gratuït per a l’ajuntament.
l) S’informa que s’han proposat com a candidats als premis AVRIGA FVSCVS
de l’edició de 2012 a l’associació esportiva escolar “Escola l’Agulla del Catllar”
en col·laboració amb el Club de Golf Costa Dorada pel projecte del campus de
golf.
m) En quant a la celebració anual de la nit dels Premis Turístics del Baix Gaià,
que es celebrarà el proper dia 5 de novembre al Casal municipal de la Riera
de Gaià, s’informa que havien proposat de fer-la
fer la al castell de la vila, però
varem renunciar pels costos
costos addicionals que aquests actes comporten. A
nivell dels premis locals que proposa cada ajuntament, s’ha designat a
l’empresa Mini Tarraco en l’apartat de foment d’iniciativa cultural, que gestiona
les visites ales reproduccions en miniatura de diversos
diversos edificis i monuments
de Tarragona i que es troba a la urbanització Masieta de Salort.
n) Encara en l’àmbit de la difusió del patrimoni municipal, per als propers dies
29 i 30 de setembre hi ha prevista la celebració de les Jornades Europees del
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Patrimoni,
i, que organitza anualment l’ACM, i en les que els participants podran
visitar tant el castell com l’església, de forma gratuïta.
o) En quant a la manifestació del passat dia 11 de setembre a Barcelona,
l’ajuntament va contractar dos autobusos, amb un total
total de 125 persones.
S’han recaptat 615 €.
p) S’informa que per tal de posar en el fons de la biblioteca municipal, es va
contractar la biblioteconomista Sra. M Dolors Gironès Descarrega, que fins al
passat mes de juliol ha estat catalogant el fons i ha donat
donat els paràmetres per
continuar la tasca per part del personal de l’ajuntament. També s’ha canviat el
programa informàtic de catalogació i consulta del fons, passant del PERGAM
al COHA, que permetrà la consulta a través d’internet, un cop finalitzades les
tasques de reordenació esmentades.
Aquesta reordenació, complementada amb l’aprovació del reglament de gestió
de la biblioteca, permetrà prestar un servei més professional i adequat a les
necessitats dels usuaris.
q) S’informa que el Departament de Justícia
Justícia de la Generalitat ha sol·licitat
minorar l’actual reserva d’aigua del CAT destinada al Centre Penitenciari de
Mas d’Enric, que d’acord amb el que al seu dia van sol·licitar és de 136.875
m3/any i ara demanen passar a tan sols 80.000 m3/any, alhora que
qu ens
informen que a partir d’ara tan sols pagaran els 80.000 m3. Tot això, a la vista
del consum que existent en altres centres de característiques similars.
A la vista de la qual cosa, s’ha comunicat al Departament de Justícia que la
sol·licitud serà atesa
esa sempre que el Consorci aprovi la minoració de cabal,
doncs el volum actual és el que el Departament de Justícia va demanar al seu
dia i, per tant, l’ajuntament continuarà facturant com ara a l’espera de la
decisió del Consorci d’Aigües de Tarragona respecte
respecte de la petició de
minoració que els hem traslladat.
r) L’any passat, per jubilació de l’antic promotor Sr. Albiol, l’ajuntament va
assumir la distribució d’aigua potable a les urbanitzacions Coll de Tapioles,
Pins Blancs i una part de la Guinardera (Mas de Blanc). L’ajuntament ho fa
amb les mateixes condicions que ho feia la societat Germans Albiol CB fins
que es doni el servei general al municipi a una empresa concessionària. En
aquests moments s’ha assolit un acord amb el Sr. Albiol per a l’ús de les
seves instal·lacions per un import de 500 € al trimestre i prorrogant el
contracte que finalitzava el passat 30 de juny i que restarà en vigor fins al final
d’aquest mateix mes de l’any 2013.
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Intervé el Sr. Morlà i pregunta si no es podria subministrar
subministra aquests sectors
amb l’aigua del CAT mitjançant la xarxa que la urbanització va construir al seu
dia.
El Sr. alcalde explica que el ramal provinent de Mas de Pallarès arriba a la
urbanització Coll de Tapioles, però no es pot fer el subministrament d’aquesta
d’aque
zona sense assumir el subministrament de Mas de Pallarès, perquè l’aigua del
CAT passa pel dipòsit d’aquesta urbanització, doncs al seu dia el CAT no va
permetre fer un bypass per evitar-ho,
evitar ho, sinó que el ramal de connexió amb les
instal·lacions del propii CAT a de connectar amb un dipòsit de capçalera.
s) En quant a les negociacions que des de fa temps estem portant amb
EMATSA de cara a la gestió per part d’aquesta empresa del subministrament
d’aigua al nostre municipi, sense que fins ara s’hagi arribat a cap concreció
més enllà de manifestar la bona voluntat i l’interès per ambdues parts, i tenint
en compte les dificultats de la pròpia negociació i la complexitat tècnica de la
qüestió, s’ha encarregat un estudi de viabilitat a la consultora Effial (entitat
(entit
recomanada per la Diputació) per tal de disposar d’una diagnosi i proposta
d’aquells elements tant tècnics com jurídics i econòmics que hauria de
constituir la base d’un possible acord que es podria instrumentar a través d’un
conveni amb l’ajuntament de Tarragona, en tant que soci majoritari d’Ematsa.
Altrament, en cas que aquest acord no fos possible, caldria anar a la
convocatòria d’un concurs públic.
Intervé el Sr. Fernando Martínez per preguntar si no seria viable que el servei
el prestés l’ajuntament.
nt.
El Sr. alcalde explica que caldria crear una empresa municipal i que això
comportaria establir una estructura tècnica i de personal per tal de garantir un
servei de qualitat, que a hores d’ara considerem que no es assumible per
l’ajuntament atesa la seva
eva complexitat.
t) Respecte de la quantitat que ens reclamava la Tresoreria General de la
Seguretat Social en concepte de recàrrec sobre l’import del capital cost per
l’accident de treball i consegüent incapacitat del Sr. Bobby Jonatan
Agbonghae, tal com informàvem en el darrer ple, es va demanar el
fraccionament de pagament i aquest ens ha estat concedit a raó de 60 quotes,
per import de 896,93 €, inclòs
inclòs el 4% en concepte d’interès legal del diner, a fer
efectives des del mes d’agost.
u) Des del passat 1 de juliol s’ha integrat a l’Equip Bàsic d’Assistència Social
Primària (EBASP) que presta servei al municipi i gestiona el Consell
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Comarcal, la treballadora social Sra. Olga Roca Palau, en substitució de la
Sra. Paquita Galera.
sociació de Defensa Forestal del Catllar, Renau, Salomó i Vespella ha
v) l’Associació
concorregut a les dues convocatòries de subvencions recentment convocades
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat de Catalunya per a l’adquisició de material i per al per al
foment de les actuacions, amb la clara intenció de reprendre l’activitat que ha
estat gairebé aturada durant els darrers anys. Alhora informar que s’han fet
nous membres voluntaris de l’entitat, sobretot joves del municipi, amb interès
per la preservació del medi, que en fan augurar la pervivència.
w) Abans d’acabar amb aquest punt de l’ordre del dia, deixar constància que
el proper 5 d’octubre tindrà lloc, en el marc de la celebració del bicentenari de
Sant Nicaset,
t, l’acte de presentació de les dues noves campanes i dels nous
goigs.
Les noves campanes que s’han adquirit, una, amb un pes de 150 Kg i un cost
de 10.353 euros, ha estat finançada amb l’aportació de 15.000 euros que ha
fet a la parròquia l’empresa REPSOL;
REPSOL; i l’altre, amb un pes de 85 Kg i un cost
de 7.838 euros, que ha estat finançada per l’ajuntament.
x) Finalment, s’informa que el proper dia 30 el veí d’aquest municipi, el Sr.
Joan Vidal i Figuerola compleix 100 anys i l’ajuntament l’obsequiarà amb una
un
medalla de bronze de la Vila, amb una placa commemorativa de l’efemèride.
De tot el qual els reunits es donen per assabentats.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2012/392 AL 2012/549.
El Sr. alcalde dóna compte dels decrets emesos del núm. 2012/392, de data
26 de juny de 2012, al 2012/549, de 21 de setembre de 2012.
Els reunits es donen per assabentats.
4. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR MUNICIPAL, PER
ACTUALITZACIÓ DE PREUS
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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El ple de l’ajuntament, en sessió de data 28 de juny de 2012, per unanimitat,
va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu
públic per utilització del servei de transport escolar municipal, establint les
noves quanties de les tarifes aplicables.
aplicables
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 157, de data 7 de
juliol de 2012 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
l’ajuntam
acorda donar-se
se per assabentat de
l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu
públic per utilització del servei de transport escolar municipal.
municipal
5. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA
ENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS, PER ACTUALITZACIÓ
DE PREUS.
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,
’ajuntament, en sessió de data 28 de juny de 2012, per unanimitat,
va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora fiscal
reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar d’infants amb la
modificació dels articles 5, relatiu als beneficis fiscals, aplicables bàsicament en
funció de la renda familiar i 6, regulador de la quota tributària aplicable al servei.
servei
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de
de la província número 157, de data 7 de
juliol de 2012 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
acti
i
serveis dels ens locals, l’acord inicial ha esdevingut definitiu.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
reguladora de la taxa per la prestació del servei de llar d’infants.

Ajuntament del Catllar

6. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS DE
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS (PISCINES DE LA
TORRE D’EN GUIU), PER ACTUALITZACIÓ DE PREUS.
P
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 28 de juny de 2012, per unanimitat,
va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
per a l’ús de les instal·lacions esportives municipals amb la modificació parcial
de l’article 6, establint noves quotes tributàries corresponents a l’ús de les
piscines de la Torre d’en Guiu.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 157, de data 7 de
juliol de 2012 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
donar se per assabentat de
l’aprovació
ovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per a l’ús de les instal·lacions esportives municipals.
7. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
L’ASSISTÈNCIA
IA A CURSOS ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT, PER
ACTUALITZACIÓ DE PREUS.
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 28 de juny de 2012, per unanimitat,
va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
per assistència a cursos organitzats pel propi ajuntament amb la modificació
de l’annex de tarifes,
es, per ajustar-les
ajustar les al cost real del servei, i de l’article 4,
relatiu a les bonificacions.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 157, de data 7 de
juliol
ol de 2012 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
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179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, l’acord inicial
inicial ha esdevingut definitiu.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per assistència a cursos organitzats per l’ajuntament.
8. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA
MUNICIPAL D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS I CONTROL D’ACTIVITATS.
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,
untament, en sessió de data 28 de juny de 2012, per unanimitat,
va aprovar inicialment l’ordenança d’obertura d’establiments i control
d’activitats per a l’adequació de la normativa municipal als canvis legislatius
operats per la Llei 20/2009, de 4 de desembre,
desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici, la Llei 3/2010 de 18 de
febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
establiment
activitats, infraestructures i edificis, i la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte
dicte al Butlletí oficial de la província número 159, de data 10
de juliol de 2012 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
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
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva de l’ordenança d’obertura d’establiments i control
d’activitats.
9. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL FONS DE
TERRES PER TAL DE POSAR EN CONTACTE ALS PROPIETARIS DE
TERRENYS ERMS I ELS INTERESSATS EN EL SEU CONREU, A
INICIATIVA DEL GRUP D’UNICAT.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del
del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
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El ple de l’ajuntament, en sessió de data 28 de juny de 2012, per unanimitat, a
proposta del regidor Sr. Joan Morlà Mensa, va aprovar inicialment la creació
del Fons de Terres del Catllar i les seves Bases reguladores per tal que
l’ajuntament assumís la intermediació entre els propietaris de finques de
conreu interessats en la iniciativa i els veïns que vulguin cultivar-les,
cultivar
amb
l’objectiu de donar alternatives a aquelles persones més necessitades en
l’actual moment de crisi econòmica,
econòmica, la millora del medi ambient i alhora
contribuir en la prevenció d’incendis forestals.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 86, de data 13
d’abril de 2012 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
inicial ha esdevingut definitiu.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva de la creació del Fons de Terres del Catllar i les seves
Bases reguladores.
10. RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 2012/453, D’APROVACIÓ DEL
CONVENI ESTABLERT ENTRE ELS AJUNTAMENTS DELS PALLARESOS,
EL CATLLAR I L’EMPRESA LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, SA,
PER A LA MILLORA DEL SERVEI DE TRANSPORT DE VIATGERS PER
CARRETERA.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del
del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar el següent
Decret de l’alcaldia:
Decret núm. 2012/453, de 25 de juliol de 2012.
“El Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant resolució del Cap de
Servei Territorial
rritorial de Transports de Tarragona de 21 de juny de 2012, va
autoritzar la modificació del calendari-horari
calendari horari de la concessió de servei públic
regular de transport de viatgers per carretera Bràfim-Tarragona,
Bràfim Tarragona, amb filloles
(V-1005),
1005), de la que es titular la mercantil
mercantil La Hispano de Fuente En-Segures,
En
en el tram entre els Pallaresos, El Catllar i Tarragona, amb l'objectiu de
garantir les possibilitats de transport d'aquestes poblacions, tot permetent la
seva connexió amb la capital de la demarcació durant els caps
ca de setmana i
festius, un cop feta efectiva la baixa del servei de l’ajuntament de la Secuita.
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Els ajuntaments de Pallaresos i el Catllar consideren adient la modificació de
les condicions de la prestació del servei de transport interurbà de viatgers per
pe
carretera entre ambdós i Tarragona a fi d'assolir un nivell de servei que doni
una cobertura suficient al dret de mobilitat de les persones usuàries d'aquests
municipis, tot garantint el seu accés a la resta de xarxa de transport, en
especial pel que fa als caps de setmana i festius.
A aquests efectes i per tal de fixar les noves condicions del servei entre els
ajuntaments i l’empresa concessionària s’ha redactat el conveni per a la
millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a la comarca del
Tarragonès que consta a l’expedient i es dóna per reproduït, en el qual
s’estableix el marc de col·laboració que ha de permetre la millora dels serveis
de transport d'aquests municipis amb la seva adaptació a la demanda de
transport detectada, al mateix
mateix temps que es fixa el regim de finançament que
garantirà l'equilibri econòmic necessari per assolir uns nivells correctes de
prestació del servei en benefici de les persones usuàries.
Atès que l’aportació econòmica que correspon a l’ajuntament per al
sosteniment
steniment del servei és de 309,47 euros mensuals.
Atesa la urgència de la signatura del conveni esmentat, no podent demorar-se
demorar
la mateixa fins a la celebració del ple de l’ajuntament per a l’adopció del
present acord.
Vistos els articles 52 i 150 del Decret
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En conseqüència, Resolc:
Primer.- Aprovar el Conveni entre els Ajuntaments dels Pallaresos, el Catllar i
l'empresa La Hispano de Fuente En Segures, SA, per a la millora
dels serveis de transport de viatgers per carretera a la Comarca del
Tarragonès.
Segon.- Donar trasllat d’aquest Decret al Servei Territorial de Transports de
Tarragona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat, a l’ajuntament dels Pallaresos i a l’empresa La Hispano
de Fuente En-Segures,
En
SA.
Tercer.- Sotmetre aquest Decret a la ratificació del Ple de l’ajuntament en la
propera sessió que tingui lloc.”
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11. RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 2012/479, MITJANÇANT EL QUAL
S’APROVA EL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL
PER A
L’OBTENCIÓ DE LA TARJA DE LLIURE CIRCULACIÓ A LA XARXA DE
TRANSPORT URBÀ DE LA CITAT DE TARRAGONA PER A PERSONES
MENORS DE 65 ANYS, AMB REQUISITS CONCRETS I JUBILATS
MAJORS DE 65 ANYS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda
acorda ratificar el següent
Decret de l’alcaldia:
Decret núm. 2012/479, de 6 d’agost de 2012.
“Per a la millora de la mobilitat dels residents de la comarca i facilitar l’accés
als serveis de la ciutat de Tarragona, a banda dels beneficis mediambientals i
estalvi de recursos naturals, el Consell Comarcal ha signat un conveni amb la
EMT per a la utilització de la xarxa de transport urbà de la ciutat per part de
les persones jubilades menors de 65 anys, persones amb circumstàncies
especials i majors de 65 anys
anys jubilats, pel qual es crea la “tarja lliure circulació
Comarca del Tarragonès”.
Atès que l’aportació econòmica que correspon a l’ajuntament per al
sosteniment del servei és de 25 € per usuari i any, essent aconsellable
repercutir-ne
ne una part sobre l’usuari
l’u
final a determinar.
Atesa la urgència de la signatura del conveni esmentat, no podent demorar-se
demorar
la mateixa fins a la celebració del ple de l’ajuntament per a l’adopció del
present acord.
Vistos els articles 52 i 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de
de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En conseqüència, Resolc:
Primer.- Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal per a l’obtenció de la
tarja de lliure circulació a la xarxa de transport urbà de la ciutat de
Tarragona per a persones menors de 65 anys, amb requisits
concrets i jubilats majors de 65 anys.
Segon.- Donar trasllat d’aquest Decret al Consell Comarcal en legal forma.
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Tercer.- Sotmetre aquest Decret a la ratificació del Ple de l’ajuntament en la
propera sessió que tingui lloc.”
12. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚMERO 4 DEL POUM, RELATIU A LA INTRODUCCIÓ DE L’ÚS DE
RESTAURACIÓ COM EL PRIMER DELS USOS COMPATIBLES EN SÒL
URBÀ.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia
el ple de l’ajuntament, per unanimitat de tots els regidors, i per tant amb el
quòrum de la majoria absoluta, acorda:
El POUM del Catllar va ser aprovat definitivament i el seu text refós publicat al
Diari Oficial de la Generalitat del 9 de febrer de 2010.
Durant el temps transcorregut des de l’entrada en vigir del POUM es constata
que és del tot aconsellable, com després es dirà, procedir a introduir una
modificació puntual
tual en el seu redactat per tal d’incorporar l’ús de restauració
com el primer dels usos compatibles que s’enumeren en els diferents apartats
referits a les condicions d’ús en el sòl urbà (claus 4a -blocs
blocs plurifamiliars-,
plurifamiliars 4b cases en filera-, 4c -blocs
blocs aïllatsaï
i 5 -cases aïllades-,, obviat en la redacció
primigènia de la norma esmentada, als efectes d’eliminar la problemàtica
plantejada arran de les sol·licituds d’obertura d’aquest tipus de negocis en
urbanitzacions del municipi.
A tal efecte, en data 21 de setembre de 2012 l’arquitecte municipal i alhora
redactor del POUM, ha elaborat la proposta de modificació que es descriu tot
seguit:
“1.- ANTECEDENTS
El POUM està aprovat definitivament i amb el text refós publicat al Diari Oficial
de la Generalitat
at de Catalunya del 9 de febrer de 2010. A l’annex 1 de les
Normes (definicions), apartat B.1, es classifiquen els usos segons l’activitat.
Amb el número 4 es defineix l’ús de restauració, de la forma següent:
“És el referent a restaurants, establiments de
de begudes, menjadors col·lectius i
provisió de menjars preparats, sense espectacle. Dintre de la CCAER-93
CCAER
Rev.
1, correspon a les incloses en els Codis 553, 554 i 555.”
L’ús definit, doncs, inclou els bars. Ara bé, per error, aquest ús tan habitual no
està
à contemplat com a principal ni com a compatible en la major part del sòl
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urbà del municipi. Concretament, no ho està a les claus 4a (blocs
plurifamiliars), 4b (cases en filera), 4c (blocs aïllats) i 5 (cases aïllades),
regulades en els articles 108 a 111 de les Normes.
Aquesta anomalia es vol solucionar tramitant la present modificació puntual
núm. 4 del POUM.
2.- CONCRECIÓ DE LA MODIFICACIÓ
Es tracta d’introduir l’ús de restauració com el primer dels usos compatibles
que s’enumeren en els diferents apartats
apartats referits a les condicions d’ús dels
articles 108, 109, 110 i 111, que regulen, en el sòl urbà, les claus 4a (blocs
plurifamiliars), 4b (cases en filera), 4c (blocs aïllats) i 5 (cases aïllades).
D’aquesta forma, en cada un dels articles citats, l’enumeració
l’enumeració dels usos
compatibles començarà amb “restauració”, i continuarà amb els que
actualment ja hi consten.
3.- COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA
No es modifica la proporció establerta en cada clau entre els usos compatibles
i els principals. Tampoc es modifica cap altra determinació que pugui alterar
l’esperit del POUM pel que fa als usos. Ni pel que fa als plànols. Simplement,
s’incorpora la paraula restauració en cada un dels quatre articles citats i de la
forma indicada.”
Els articles 96 i concordants del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme estableixen que la tramitació de
les modificacions dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal segueixen la
mateixa
xa tramitació que l’establerta per a l’aprovació
d’aquests. En
conseqüència correspon a l’ajuntament l’aprovació inicial i la provisional i a la
CTUT l’aprovació definitiva. Aprovada inicialment la modificació es posarà a
informació pública per un termini d’un mes, es recavaran els informes dels
organismes competents en la matèria i es comunicarà a les corporacions
locals limítrofes. Alhora es sol·licitarà informe previ a la pròpia CTUT.
Vist l’article 52.2 del Decret Legislatiu 1/2005 pel que s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar l’expedient de modificació puntual del POUM núm. 4 de
conformitat amb la proposta de modificació transcrita a la part
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expositiva
iva del present acord, i demés documentació que consta a
l’expedient i es dóna per reproduïda.
Segon.

Sotmetre aquesta modificació puntual a exposició pública pel termini
d’un mes i publicar l’acord per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art.
8.5.c) del Decret
ecret legislatiu 1/2010, de 23 d’agost.

Tercer.

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

Quart.

Contra aquest acord, per tractar-se
tractar se d’un acte administratiu de tràmit
tràm
no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

13. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE
CONVIVÈNCIA CIUTADANA PER A L’ESTABLIMENT DE LA PROHIBICIÓ
DE TALA INDISCRIMINADA I FURTIVA DEL LLENTISCLE (PISTACIA
LENTISCUS).
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 4 de febrer de 2010 va aprovar
l’ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana. Des de la seva
entrada en vigor, s’han tramitat dues modificacions de caràcter puntual, als
efectes d’adequar-ne
ne el contingut a la realitat social del municipi.
Atès que malgrat els esforços esmerçats des de l’ajuntament per solucionar
solucio
una problemàtica que també afecta a altres municipis de Catalunya, com és
l’expoli de determinades espècies arbustives dels nostres boscos, en concret
la mata o llentiscle (Pistacia
(
Lentiscus),
), sense control i amb finalitats
lucratives, han estat infructuosos,
infructuosos, s’ha cregut convenient establir la prohibició
de la tala d’aquesta espècie per a finalitats lucratives, o fora del que sigui
necessari per a l’ús particular, i així dotar-nos
dotar nos i dotar als Agents Rurals i
Mossos d’Esquadra d’una eina que ens permeti perseguir als responsables
d’aquesta conducta perniciosa per al nostre medi.
L’ajuntament, en aquesta línia, mitjançant acord de 30 de desembre de 2010
va aprovar una moció per demanar a l’administració superior que actués
davant la tala indiscriminada i furtiva del llentiscle (pistacia lentiscus), la qual
fou tramesa al President de la Generalitat i al Conseller de Territori i
Sostenibilitat, sense que s’hagi obtingut resposta al respecte. Davant el silenci
de l’administració amb competències sobre la matèria,
matèria, el passat 10 de maig
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es va enviar escrit al Responsable dels Serveis Territorials de Territori i
Sostenibilitat a Tarragona, amb idèntic resultat.
Així doncs, es considera adient introduir un nou apartat a l’article 27, que seria
identificat amb la lletra “f”, regulador de la prohibició de tala de llentiscle i amb
el contingut literal següent:
“f) Extreure dels espais naturals, tant públics com privats, molsa, matolls, mata
o llentiscle, pedres, sorra, plantes, plançons o productes anàlegs amb finalitat
fina
lucrativa.”
Alhora i per tal de donar coherència i exactitud de la nomenclatura del capítol
II amb el contingut del mateix, es proposa canviar el nom vigent de:
“Comportament
Comportament dels vilatans a la via pública”
pública pel següent:
“Capítol II. Comportament a la via pública i al medi en general.”
Examinat l’informe de secretaria en quant al procediment i l’adequació a dret
de la modificació que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Atès que tant en el procediment d’aprovació com en el de modificació de
d les
ordenances i reglaments locals, quan no siguin de tipus urbanístic, ni fiscal ni
en el cas del ROM, només s’exigeix el quòrum de la majoria simple, el tràmit
d’informació pública i l’aprovació definitiva, que opera automàticament en el
cas de que no s’hagin presentat al·legacions ni reclamacions durant el període
de publicitat, amb la publicació posterior del text íntegre, de conformitat amb
l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels
d
ens locals.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar el text de la modificació de l’ordenança municipal
reguladora de la convivència ciutadana en els termes que consten a
la part expositiva d’aquest acord.

Segon.

Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada modificació
durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’edictes de
l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà
comen
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, l’ordenança quedarà
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aprovada definitivament sense la necessitat de cap acord posterior, i
es procedirà
rà a la publicació del seu text íntegre.
14. APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS PER AL CONCURS DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA
DEL SERVEI DE BAR RESTAURANT DE LA TORRE D’EN GUIU,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I OBERTURA DE LA
L LICITACIÓ.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé la Sra. Teresa M Canela per comentar que des de que s’ha
prohibit fer pícnic els concessionaris del bar han perdut clients, doncs al cap i
a la fi, elss que van acaben consumint alguna cosa que altra.
El Sr. alcalde respon que no sembla lògic que en una zona com aquesta es
pugui fer pícnic havent-hi
havent hi un restaurant i, per altra banda, es tracta d’evitar
que l’espai es converteixi en un merendero.
El Sr. Martínez diu que ningú voldrà optar a regentar el negoci si té aquesta
competència en contra i alhora també pot passar, si no es limita el tema, que
els usuaris del poble es trobin l’espai ocupat.
El Sr. alcalde comenta que es continua cedint l’ús de l’espai
l’es
per a la
celebració de festes d’aniversari i similars.
Intervé de nou el Sr. Martínez i pregunta si a partir del dia 1 de gener ja hi
haurà els nous concessionaris.
El Sr. alcalde respon afirmativament.
Finalment, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El proper 31 de desembre de 2012 venç el contracte signat en data 18 de juny
de 2009 amb l’actual concessionària del servei de bar restaurant de la Torre
d’en Guiu, la Sra. Sofia Calvo Manso.
El llarg d’aquests anys d’explotació l’ajuntament
l’ajuntament ha pogut constatar certes
mancances en el servei, especialment en quant a l’eficiència, disponibilitat i
tracte amb els usuaris; això s’ha posat encara més de manifest durant les
celebracions de les festes majors, amb una falta de previsió molt considerable
con
respecte la demanda generada, i tot això malgrat els reiterats avisos efectuats
des de l’ajuntament.
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Tot això condiciona l’ajuntament a no prorrogar el contracte vigent i procedir a
una nova adjudicació. No obstant, el mateix adjudicatari, avançant-se a la
intenció municipal, mitjançant escrit de 26 de juny passat, va comunicar que
cessarà en la prestació del servei a la finalització del període de vigència.
Així, doncs, i tenint en compte l’experiència d’aquest darrers anys, s’ha
redactat un nou plec de clàusules administratives particulars per al concurs de
la concessió administrativa d’aquest servei de bar-restaurant
bar restaurant de la Torre d’en
Guiu, que es proposa licitar mitjançant procediment obert, el qual consta a
l’expedient i es dóna per reproduït.
repr
Vistos els articles 243 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats I serveis dels ens locals en quan a la
gestió indirecta del servei.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar el plec de clàusules administratives particulars per al
concurs de la concessió administrativa del servei de bar restaurant
de la Torre d’en Guiu, mitjançant procediment obert.
obert

Segon.

Simultàniament, convocar el concurs públic per contractar la gestió
ge
del servei esmentat i obrir el termini per a la presentació d’ofertes.

Tercer.

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

15. FIXACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS
LOCALS PER A L’ANY 2013.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Mitjançant escrit del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de
5 de juliol de 2012 s’insta
s’insta a aquest ajuntament perquè fixi les dates de
celebració de les festes locals durant l’any 2013.
Examinada l’Ordre del Departament de Treball EMO/185/2012, de 22 de juny,
per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per
pe a
l’any 2013.
Atès el que ve establert a l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors.
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En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Fixar com a festes locals d’aquest municipi per a l’any 2013 els dies
23 d’agost (divendres) i 14 de desembre (dissabte).

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya per a la seva inclusió al calendari de festes
oficials per al 2013.

16. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2011,
INFORMAT FAVORABLEMENT
ABLEMENT PER LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES DE 25 DE JUNY DE 2012.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Examinat el Compte General del pressupost de l’exercici
l’exercici de 2011.
Vist que la Comissió Especial de Comptes, en sessió de data 25 de juny de
2012, per unanimitat, va informar favorablement el referit Compte general.
Atès que d’acord amb allò establert a l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova
aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, s’ha exposat al públic pel termini de quinze dies i vuit més sense que
s’hagin presentat reclamacions (BOP núm. 159, de data 10 de juliol de 2012).
Atès que el Ple de la Corporació és competent
competent per l’aprovació del Compte
General, d’acord amb el què estableix el ja citat article 212 del RDL 2/2004, de
5 de març.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Aprovar el Compte General del Pressupost de 2011, el resum del qual es
detalla méss avall, i remetre còpia del mateix a la Sindicatura de Comptes de la
Generalitat de Catalunya.
1.

Compte de Resultats a 31.12.2011:

Ingressos d’explotació
Despeses d'Explotació
Marge brut
Despeses financeres
Amortitzacions i provisions

2.947.814,55 €
2.989.601,48 €
-41.786,93 €
24.705,57 €
476.002.05 €
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Resultat net
Resultats extraordinaris
Resultats de la Cartera de valors
Modificació drets i obligacions

-542.494,55 €
297,85 €
57.059,76 €
-77.402,69 €

Resultats de l’exercici

-562.539,63 €

2. Balanç de Situació a 31.12.2011:
ACTIU
A- IMMOBILITZAT
I- Inversions destinades a l’ús general
II- Immobilitzacions immaterials
III- Immobilitzacions materials
IV- Inversions gestionades
V- Patrimoni públic del Sòl
VI- Inversions financeres permanents
VII- Deutors no pressupostaris a llarg termini
B- DESPESES A DISTRIBUIR EN VARIS EXERCICIS

12.021.133,12 €
2.609.388,74 €
221.189,11 €
9.033.883,27 €
0€
156.672,00 €
0€
0€
0€

C- ACTIU CIRCULANT
I- Existències
II- Deutors
III- Inversions financeres temporals
IV- Tresoreria
V- Ajustos per periodificació

1.243.891,46 €
0€
966.461,27 €
0€
277.430,19 €
0€

TOTAL ACTIU

13.265.024,58 €

PASSIU
A- FONS PROPIS
I- Patrimoni
II- Reserves
III- Resultats d’exercicis anteriors
IV- Resultats de l’exercici

10.986.215,27 €
522.507,56€
0€
11.026.247,34 €
-562.539,63 €

B- PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES
C- CREDITORS A LLARG TERMINI
I- Emissions d’obligacions i altres valors negociables
II- Altres deutors a llarg termini
III- Desemborsos pendents sobre accions no exigides

0€
1.222.567,79 €
0€
1.222.567,79 €
0€
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D- CREDITORS A CURT TERMINI
I- Emissions d’obligacions i altres valors negociables
II- Altres deutes a curt termini
III- Creditors
IV- Ajustos per periodificació
TOTAL PASSIU

1.056.241,52 €
0€
368.287,06 €
687.954,46 €
0€
13.265.024,58 €

Estat de Tresoreria – moviments i situació de la tresoreria del dia 1.1.2011 al
dia 31.12.2011:
EXISTÈNCIES INICIALS
COBRAMENTS
Pressupost corrent
Pressupost tancat
Operacions no pressupostaries
PAGAMENTS
Pressupost corrent
Pressupost tancat
Operacions no pressupostaries
EXISTÈNCIES FINALS

489.950,08 €

1.737.479,28 €
519.900,00 €
5.228.198,04 €
3.076.448,83 €
472.198,72 €
4.149.449,66 €
277.430,19 €

4. Romanent de Tresoreria a 31 de desembre de 2011.
277.430,19 €
1- Fons líquids
1.210.676,58 €
2- Drets pendents de cobrament
3- Obligacions pendents de pagament
784.477,90 €
I- Romanent de tresoreria total (1+2-3)
(1+2
703.628,87 €
II- Saldos de dubtós cobrament
275.049,64 €
III- Excés de finançament afectat
39.366,19 €
IV- Romanent de tresoreria per a despeses generals (I(I
389.213,04 €
III)
17. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI SIGNAT AMB
TELEFONICA SERVICIOS MÓVILES, SA UNIPERSONAL PER A LA
CESSIÓ DE TERRENYS PER PERMETRE EL SUBARRENDAMENT A
FAVOR DE TERCERS.
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia,
lcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
En data 2 d’octubre de 2000 l’ajuntament i la societat TELEFÓNICA
SERVICIOS MÓVILES, SA, UNIPERSONAL varen signar un conveni
mitjançant el qual es regulaven les condicions d’ús de la cessió de la parcel·la
pa
8 C del polígon 7, partida Coll Canut, del Cadastre de rústega del municipi, on
hi ha un dels dipòsits municipals d’aigua potable, a l’operadora per a la
instal·lació d’una antena de telefonia mòbil.
Els principals ítems regulats pel conveni suara esmentat fan referència a la
durada de la cessió, cinc anys inicialment i prorrogables per iguals períodes
fins a la denúncia d’alguna de les parts, obligació de no sotsarrendar els
terrenys per part de la companyia a tercers i prestació econòmica anual per
p a
l’ajuntament, que ha passat dels 3.000 € pactats inicialment, als 4.671,60 €
ingressats l’any 2011, fruit dels increments pactats corresponents a l’IPC
interanual.
L’actual període de vigència del conveni finalitza el proper 2 d’octubre de
2015.
Recentment, TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA, societat subrogada en
els drets i deures de l’anterior, ha proposat la revisió del conveni per tal de
possibilitar els sotsarrendament del terreny a tercers, per tal de poder donar
resposta a les seves polítiques empresarials
empresarials i tecnològiques en el món de la
telefonia mòbil, mantenint la resta de pactes vigents i establint que el període
de vigència del conveni, establert per cinc anys i prorrogable de forma
automàtica per iguals períodes, començarà a comptar des del moment
m
de la
signatura de la present modificació.
Alhora, se’ns ha informat que la previsió de sotsarrendament es farà a favor
de la societat empresarial ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SA, grup
internacional que gestiona infraestructures per a la mobilitat i les
telecomunicacions a nivell mundial i que a l’antena instal·lada als terrenys
objecte de cessió hi pretén instal·lar, d’acord amb la generalitat, elements per
ampliar i millorar la cobertura de la xarxa de comunicacions d’emergències
(112 i xarxa RESCAT),
RESCAT), a banda de les que siguin pròpies del rendiment
empresarial.
Per tal de garantir el coneixement de qui gestiona la infraestructura instal·lada
als terrenys de cessió, des de l’ajuntament s’ha proposat inserir una
modificació a la redacció del clausulat inicialment oferta obligant a
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA a comunicar prèviament a l’ajuntament
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qualsevol subarrendament o cessió, total o parcial, dels drets i deures derivats
del conveni.
Així, doncs, examinat el text de la proposta de modificació del
de 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 Catalunya i
l’article 309 del Decret 179/1995, de
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar la modificació del conveni signat amb TELEFÓNICA
MÓVILES ESPAÑA, SA unipersonal per a la cessió de terrenys, de
conformitat amb allò referit a la part expositiva del present acord.

Segon.

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

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,
S.A i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació, en legal forma.

18. APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI ESTABLERT AMB EL
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS SOBRE
SOBRE EL FINANÇAMENT I
LA GESTIÓ DELS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA, PER
AL 2012.
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
Tarragonès signà, en data 25 de juliol de 2008, el
Contracte Programa 2008-2011
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
ben
social i posteriors pròrrogues mitjançant els Protocols Addicionals per l’any
2010 i 2011.
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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Vistos els articles 52 i 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar 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 2012 i fins el 31
de desembre de 2012 en les mateixes condicions que les
actualment vigents adaptades
adaptades al nou contracte programa que
esdevé de la nova llei de serveis socials.

Segon.

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

Tercer.

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

19. APROVACIÓ DEL CONVENI A ESTABLIR AMB EL CONSELL
COMARCAL DEL TARRAGONÈS REGULADOR DEL SERVEI DE
RECOLLIDA SELECTIVA D’OLI USAT D’ORIGEN DOMÈSTIC.
DOMÈST
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'oli domèstic usat és un residu contaminant pel qual no existeix un sistema
normalitzat de recollida selectiva, com es
es el cas del paper, vidre i envasos
plàstics. Aquest oli és, en l'actualitat, una de les principals causes de
contaminació de les aigües residuals urbanes.
El Consell Comarcal i els municipis del Tarragonès, conscients d'aquesta
problemàtica, volen posar en marxa un servei de recollida selectiva d'oli usat
d'origen domèstic.
El Programa d'Actuació Comarcal del Tarragonès, en el seu apartat 1.3.7
contempla fomentar el desenvolupament econòmic i social de la Comarca,
mitjançant la col·laboració amb les actuacions
actuacions d'altres institucions, tant
publiques com privades, que puguin conduir a tal fi, i l'apartat 1.3.9 parla

Ajuntament del Catllar

d'actuacions per a frenar o anul·lar els possibles impactes negatius que els
equipaments i serveis generals puguin ocasionar.
S'escau formalitzar
ar un conveni que reguli el servei, el qual ha estat redactat
per l'àrea de Medi Ambient del propi Consell, 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
xt refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar el conveni regulador del servei de recollida selectiva d’oli
d’origen domèstic usat.
usat

Segon.

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

Tercer.

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

20. APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE SERVEIS SOCIALS PER ALS ANYS
2012-2014,
2014, REDACTAT PEL CONSELL COMARCAL.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El Consell Comarcal del Tarragonès va signar, en data 25 de maig de 2012, el
Contracte Programa 2012-2015
2012 2015 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, d’immigració, infància i adolescència i
politiques familiars relatius al benestar social.
El Ple del 17 de maig de 2012 va aprovar la presentació
presentació dels diferents
projectes per al Contracte programa 2012 en matèria de serveis Socials,
Infància, immigració i politiques familiars.
En compliment del punt 3.5 de la fitxa 1 del Protocol Addicional per a l'any
2012 del Contracte Programa per a la coordinació,
coordinació, cooperació i col·laboració
entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania i el Consell Comarcal del
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Tarragonès, en mataria de serveis socials, d’immigració, infància i
adolescència i politiques familiars relatius al benestar social, es necessari
necessa la
definició i aprovació del Pla Local de Serveis Socials per als anys 2011-2014.
2011
Examinat el contingut del Pla Local de Serveis Socials per al període 20122012
2014 que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar el Pla Local de Serveis Socials per als anys 2012-2014,
2012
redactat pel Consell Comarcal.

Segon.

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

Tercer.

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

21. APROVACIÓ
DE COMPLEMENT DE LES PRESTACIONS QUE
PERCEBRÀ EL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT INCLÒS AL RÈGIM
GENERAL DE SEGURETAT SOCIAL I EN SITUACIÓ D’INCAPACITAT
TEMPORAL,
TANT
PER
CONTINGÈNCIES
COMUNES
COM
PROFESSIONALS.
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 14 de juliol 2012 es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat el Reial
Decret-llei
llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, que va entrar en vigor el dia
següent al de la publicació, l’article 9 del qual regula la prestació econòmica
de la situació d’incapacitat
d’incapacitat temporal del personal al servei de les
Administracions Públiques.
Aquest article preveu que cada Administració Pública, en l’àmbit de les seves
respectives competències, podrà complementar les prestacions que percebi el
personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el
personal laboral al seu servei en les situacions d’incapacitat temporal, cosa
que haurà de fer en el termini de 3 mesos, en els termes del que disposa la
Disposicions transitòries 15a de la mateixa norma.
ta 21 de juliol de 2012 la secretària interventora municipal ha emès
En data
informe jurídic en relació a la legislació aplicable i la tramitació a seguir per tal
que l’ajuntament complementi les prestacions a percebre tant el personal
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funcionari inclòs al règim general
general de la seguretat social com el personal
laboral en situacions d’incapacitat temporal.
Abans de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei
Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, que fou el dia 15 de juliol 2012, la normativa reguladora de la
incapacitat temporal dels funcionaris de les Corporacions locals preveia que el
subsidi a percebre en concepte d’incapacitat temporal era, durant els primers
3 mesos, el corresponent a la totalitat
totalitat de les retribucions bàsiques i de les
retribucions complementàries del funcionari en la mateixa quantia a les quals li
correspondria a cada moment en el seu lloc de treball si no es trobés en
aquesta situació d’incapacitat temporal, i a partit del 4rt
4rt mes, el 75% de la
base reguladora del mes anterior a la baixa.
Per altra banda, i pel que fa al personal laboral al servei de les Corporacions
locals, s’havia d’estar a allò previst en aquest sentit al Reial Decret Legislatiu
1/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de la
Seguretat Social, establint-se
establint se que per a la situació d’incapacitat temporal per
contingències comunes, el subsidi pels 3 primers dies és a càrrec del
treballador, del 4rt al 15è, és a càrrec de l’ajuntament,
l’ajuntament, i a partir del 16è
endavant, correspon a l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora
autoritzada (INSS/MÚTUA), mentre que la quantia a percebre és el 60% de la
base reguladora des del 4rt dia i fins el 20è, i el 75% de la base reguladora
des del dia 21 endavant, quanties totes elles que es podien complementar per
l’ajuntament fins al 100% de la base reguladora, si hi havia acord entre les
parts.
Finalment, per a la situació d’incapacitat temporal per accident de treball o
malaltia professional, el
el subsidi del dia de l’accident corresponia a
l’ajuntament, mentre que a partir del 1er dia de baixa, corresponia a l’entitat
gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), mentre
que la quantia a percebre era del 75% de la base reguladora
regulado des del dia que
es produí el naixement del dret, quantia aquesta que es podia complementar
per l’ajuntament fins al 100% de la base reguladora, si hi havia acord entre les
parts.
A partir de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei
Decret llei 20/2012, aquest panorama
pano
ha canviat, i ara el seu article 9 diu, un cop feta la correcció d’errors, publicada
al BOE de 19 de juliol de 2012, que:
La prestació econòmica de la situació d’incapacitat temporal del personal al
“La
servei de les Administracions Públiques i òrgans constitucionals
constitucionals es regirà pel
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disposat en aquest article”.
article”. Per tant, ja no fa distinció entre els funcionaris i el
personal laboral.
Cada Administració Pública, en l’àmbit de les seves respectives
“Cada
competències, podrà complementar les prestacions que percebi
perce el personal
funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral
al seu servei en les situacions d’incapacitat temporal, d’acord amb els
següents límits:
Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes,
comunes
durant els 3 primers dies, es podrà reconèixer un complement retributiu fins a
arribar a com a màxim al 50% de les retribucions que es venien percebent el
mes anterior al de la causar d’incapacitat. Des del dia 4rt fins al 20è, ambdós
inclosos, el complement
ment que es pugui sumar a la prestació econòmica
reconeguda per la Seguretat Social haurà de ser tal que, en cap cas, sumades
ambdues quantitats, se superi el 75% de les retribucions que vinguessin
corresponent a aquest personal en el mes anterior al de la incapacitat. A partir
del dia 21è, inclòs aquest, es podrà reconèixer una prestació equivalent al
100% de les retribucions que es vinguessin percebent en el mes anterior al de
produir-se
se la incapacitat.
Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències professionals,
la prestació reconeguda per la Seguretat Social podrà ser complementada,
des del primer dia, fins a arribar a com a màxim al 100% de les retribucions
que vinguessin corresponent a dit personal el mes anterior al de la causa
d’incapacitat”.
Mentre que la seva Disposició Transitòria 15à estableix que “Les
“
previsions
contingudes a l’article 9 relatives a les prestacions econòmiques en la situació
d’incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions Púbiques
acollit al Règim General de la Seguretat Social seran desenvolupades per
cada Administració Pública en el termini de 3 mesos des de la publicació
d’aquest Reial Decret-llei,
llei, termini a partir del com assortirà efectes en tot cas”.
cas
Per tant, i en els termes del que
que disposa el Decret Legislatiu 1/1994, quan la
situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes, l’ajuntament
pot complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en
el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral
laboral al seu servei un
màxim del 50% els 3 primers dies, un màxim del 15% sobre el 60% de la base
reguladora que perceben de part de l’entitat gestora, mútua o empresa
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un màxim del 25%
sobre el 75% de la base reguladora que perceben de part de l’entitat gestora,
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mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia 21
en endavant.
I quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències professionals,
l’ajuntament pot complementar
complementar les prestacions que percebi el personal
funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral
al seu servei un màxim del 25% sobre el 75% de la base reguladora que
perceben de part de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora
col
autoritzada (INSS/MÚTUA), a partir del 1er dia de baixa.
S’ha de tenir en compte que la Disposició Transitòria 1a del Reial Decret-llei
Decret
20/2012 estableix que el disposat en l’article 9 no serà d’aplicació als
empleats públics que en el moment de la seva entrada en vigor, es trobessin
en situació d’incapacitat temporal.
I per altra banda, l’article 9.7 diu que se suspenen els acords, pactes i
convenis vigents que contradiguin el disposat en aquest article. En el mateix
sentit es pronuncia l’article
l’art
16 del mateix Reial Decret-llei,
llei, quan diu que se
suspenen i queden sense efecte els acords, pactes i convenis per al personal
del sector públic definit en l’article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de
Pressupostos generals de l’estat, subscrits per
per les administracions públiques i
els seus organismes i entitats que continguin clàusules que s’oposin al
disposat en el present títol.
Quan l’article 9 del Reial Decret-llei
Decret llei citat diu que cada Administració Pública
podrà complementar les prestacions, s’ha
s’ha d’estar al que disposen els arts.
22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local i
52.1.j) 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, que
que estableixen que la
competència recau en el Ple de l’ajuntament, així com als arts. 47.1 i 114.1 de
les mateixes normes, respectivament, que estableixen que el quòrum exigible
per aprovar-ho
ho serà la majoria simple del nombre de membres presents.
Atès que
e els recursos ordinaris del pressupost de l’ajuntament són suficients
per fer front a aquesta possibilitat de complementar les prestacions per
situacions d’incapacitat temporal, en els termes i amb les limitacions
establerts.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament
l
acorda:
Primer.

Complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari
inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral
al seu servei:
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Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències
comunes, un complement retributiu del 50% dins els 3 primers dies,
amb el que s’assoleixi, com a màxim, el 50% de les retribucions de
la classificació del lloc que es percebien el mes anterior a aquell en
què va tenir lloc la incapacitat, un altre complement, des del quart al
vintè dia, ambdós inclosos, i de com a màxim el 15%, que sumat a
la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social, sigui
equivalent al 75% de les retribucions de la classificació del lloc que
es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la
incapacitat i, finalment, un altre complement, des del dia 21 en
endavant, del 25%, amb el que s’assoleixi, en màxims, l’equivalent
al 100% de les retribucions de la classificació del lloc que es
percebien el mes anterior a aquell en què va
va tenir lloc la incapacitat.
Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències
professionals, un complement retributiu del 25% sobre la percepció
de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada
(INSS/MÚTUA),a partir del 1er dia de baixa, establint com a màxim
l’import de les retribucions de la classificació del lloc que es
percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.
Aquest complement no serà d’aplicació als empleats públics que a
l’entrada en vigor
vi
del Reial Decret-llei
llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, que fou el dia 15 de juliol 2012, es trobin en la situació
d’incapacitat temporal, als quals se’ls aplicarà la normativa
normat
en vigor
anterior a aquesta data.
Segon.

Suspendre i deixar sense efecte els Acords, Pactes i Convenis
vigents que contradiguin el disposat en el seu article 9.

Tercer.

Notificar aquest acord en legal forma al representant dels
treballadors de l’ajuntament, per al cas del personal funcionari, i a la
resta del personal laboral, a efectes merament informatius,
mitjançant la inserció d’un anunci al tauler d’edictes municipal.

22. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DELS
CRÈDITS PREVISTOS
OS PER A L’ABONAMENT DE LES PAGUES
EXTRAORDINÀRIES I DE LES PAGUES ADDICIONALS DE COMPLEMENT
DE DESTÍ O EQUIVALENTS CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE
DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia,
lcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
En data 14 de juliol 2012 es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat el Reial
Decret-llei
llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat,
competitivitat, que va entrar en vigor al dia
següent al de la publicació, l’article 2 del qual regula la supressió de la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic,
tant funcionari com laboral.
En concret, aquest article estableix
estab
que: “1.
1. L’any 2012 el personal del sector
públic definit a l’article 22.U de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos
generals de l’Estat, veurà reduïdes les seves retribucions en les quanties que
correspongui percebre el mes de desembre com a conseqüència de la
supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de
complement específic o pagues addicionals equivalents del mes esmentat.
2. Per fer efectiu el que disposa l’apartat anterior, s’han d’adoptar les mesures
següents:
2.1
1 El personal funcionari no percebrà al mes de desembre les quantitats a
què es refereix l’article 22.Cinc.2 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012, en concepte de sou i
triennis.
Tampoc es percebran les quanties
quanties corresponents a la resta dels conceptes
retributius que integren tant la paga extraordinària com la paga addicional de
complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre;
en aquest cas, cada administració competent pot acordar que
q
la reducció
s’executi de forma prorratejada entre les nòmines pendents de percebre en el
present exercici a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.
2.2 El personal laboral no percebrà les quantitats en concepte de gratificació
extraordinària
nària en ocasió de les festes de Nadal o paga extraordinària o
equivalent del mes de desembre de l’any 2012. Aquesta reducció comprèn la
de tots els conceptes retributius que formen part de la dita paga d’acord amb
els convenis col·lectius que siguin aplicables.
aplic
L’aplicació directa d’aquesta mesura s’ha de realitzar a la nòmina del mes de
desembre de 2012, sense perjudici que es pugui alterar la distribució definitiva
de la reducció en els àmbits corresponents mitjançant la negociació
col·lectiva; en aquest cas, es pot acordar que la reducció s’executi de forma
prorratejada entre les nòmines pendents de percebre en el present exercici a
partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.
La reducció retributiva que estableix l’apartat 1 d’aquest article també és
aplicable al personal laboral d’alta direcció, al personal amb contracte
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mercantil i al no acollit a conveni col·lectiu que no tingui la consideració d’alt
càrrec.
3. La reducció retributiva que contenen els apartats anteriors és aplicable, així
mateix, al personal de les fundacions del sector públic i dels consorcis
participats majoritàriament per les administracions que integren el sector
públic, així com al del Banc d’Espanya i personal directiu i resta de personal
de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat
Social i de les seves entitats i centres mancomunats.
4. Les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària i de les
pagues addicionals de complement específic o pagues addicionals
equivalents
ents d’acord amb el que disposa aquest article es destinaran en
exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes
d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de
jubilació, amb subjecció al que estableix la
la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i en els termes i amb l’abast que
determinin les lleis de pressupostos corresponents.
5. En els casos en què no es prevegi expressament en el seu règim retributiu
la percepció
ó de pagues extraordinàries o se’n percebin més de dues a l’any,
es redueix una catorzena part de les retribucions totals anuals, exclosos
incentius al rendiment. Aquesta reducció s’ha de prorratejar entre les nòmines
pendents de percebre en el present exercici
exercici a partir de l’entrada en vigor
d’aquest Reial decret llei.
6. El que disposen els apartats anteriors no és aplicable als empleats públics
les retribucions per jornada completa dels quals, exclosos incentius al
rendiment, no assoleixin en còmput anual 1,5 vegades el salari mínim
interprofessional que estableix el Reial decret 1888/2011, de 30 de desembre.
7. El present article té caràcter bàsic i es dicta a l’empara del que disposen els
articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució.”
Constitució.
Així doncs, l’apartat quart de l’article estableix dues obligacions: immobilitzar,
per al present exercici, els crèdits previstos per a l’abonament de les pagues
extraordinàries de desembre o retribucions equivalents i afectar els crèdits
esmentats per a la seva aportació
aportació a plans de pensions o mesures equivalents
sense que es puguin destinar a qualsevulla altra finalitat, ni en aquest ni en
exercicis futurs, restant en aquesta situació fins que n’autoritzin l’aplicació les
futures lleis de pressupostos.
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L’acord de no disponibilitat de crèdits s’ha d’adoptar, de conformitat amb allò
establert per l’article 33 de Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, tenint en
compte que:
“1.
1. La no disponibilitat de crèdit es deriva de l'acte mitjançant el qual
s'immobilitza la totalitat
totalitat o part del saldo de crèdit d'una partida pressupostària,
declarant com no susceptible d'utilització.
2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l'anul·lació del crèdit, però
amb càrrec al saldo declarat no disponible no es poden acordar autoritzacions
autoritza
de despeses ni transferències i el seu import no podrà ser incorporat al
pressupost de l'exercici següent.
3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva
reposició a disponible, al ple de l'entitat.”
l'entitat.
Per tot l’exposat,
at, doncs, és necessari adoptar l’acord d’immobilitzar els
imports corresponents a l’abonament de les pagues extraordinàries o
retribucions anàlogues del personal de l’ajuntament corresponents al mes de
desembre de 2012 i la establir la no disponibilitat d’aquests
d’aquests crèdits per
destinar-les,
les, en el futur i prèvia autorització legal dictada a l’efecte, a realitzar
aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que
incloguin la cobertura de la contingència de jubilació.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Establir la no disponibilitat dels crèdits del capítol 1 del pressupost
municipal vigent equivalents als imports de les pagues
extraordinàries i de les pagues addicionals de complement específic
o pagues addicionals equivalents del personal funcionari i les
gratificació extraordinària en ocasió de les festes de Nadal o paga
extraordinària o equivalent del personal laboral de l’ajuntament,
corresponents al mes de desembre de 2012.

Segon.

Destinar les quanties immobilitzades
immobilitzades a realitzar aportacions, en
exercicis futurs, a plans de pensions o contractes d’assegurança
col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació,
amb subjecció al que estableix la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i en els termes i amb l’abast
pressupostària
que determinin les lleis de pressupostos corresponents

Tercer.

Notificar aquest acord en legal forma al representant dels
treballadors de l’ajuntament, per al cas del personal funcionari, i a la
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resta del personal laboral, a efectes merament informatius,
mitjançant la inserció d’un anunci al tauler d’edictes municipal.
23. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular algun prec o
alguna pregunta.
En primer lloc intervé
ntervé el Sr. Marcelo Javier Tarantino i pregunta si quan els
Srs. Albiol deixin de subministrar aigua a Coll de Tapioles s’apujaran els
preus.
El Sr. alcalde respon que en la darrera modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per al subministrament
subministrament d’aigua potable es van aprovar
les tarifes de subministrament a Coll de Tapioles, Pins Blancs i la Guinardera,
adoptant els m ateixos preus que tenia establerts fins aleshores l’entitat
subministradora Germans Albiol CB.
A continuació intervé
vé la Sra. Canela per sol·licitar l’execució dels treballs
necessaris per tal de donar mes seguretat en la circulació de vehicles al carrer
Elionor de Pallars en la seva part més immediata a l’eixample i disminuir la
seva perillositat.
El Sr. Alcalde explica
ica que aquesta obra es va incloure al Programa Comarcal
del PUOSC que suposava pavimentar amb aglomerat asfàltic tot el carrer,
amb una superfície més rugosa del ferm, que fos antilliscant i oferís, per tant,
una major seguretat. Finalment les empreses consultades
consultades que inicialment
havien avalat la viabilitat de l’obra, posteriorment, degut al fort pendent del
carrer, no van garantir la seva viabilitat, de tal manera que es va haver de
canviar aquesta obra per la pavimentació del camí de l’estació, a Masia de
d
Boronat. Després els tècnics consultats van recomanar el tractament
superficial amb resines, però tampoc sense garantir la seva durabilitat
Intervé el Sr. Morlà per proposar l’opció de fressar l’actual paviment.
El Sr. alcalde contesta que també s’ha contemplat
contemplat aquesta opció però al ser el
paviment de formigó és més complicat, perquè no garanteixen l’homogeneïtat
de la superfície.
Novament comenta el Sr. Morlà que es podria parlar amb el servei de
carreteres de la Diputació, que tenen experiència amb el
el tema del ferm i que
cal adoptar una solució, ni que no sigui massa estètica, com ara fer petits
solcs al paviment, com a Andorra.
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El Sr. alcalde contesta que la Diputació té molta experiència en l’execució de
carreteres, però sempre amb aglomerat o paviments
paviments asfàltics, no de formigó,
i, per altra part, les carreteres mai tenen aquest pendent que és el què dificulta
l’obra. No obstant l’ajuntament mirarà de trobar una solució que ofereixi les
màximes garanties de seguretat a la circulació.
Finalment el Sr.
r. Morlà explica que cada dimecres de 19 a 20 hores està a la
sala dels baixos de l’ajuntament per gestionar les sol·licituds i donar
informació del funcionament del fons de terres recentment creat.
I, essent les set i cinquanta minuts del vespre, i no havent-hi
ha
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

