Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 10 DE GENER DE 2013

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia deu de gener
de l’any dos mil tretze, sota la Presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i
Colomina, Alcalde-President,
resident, 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
Antonio López i López
Montserrat Inglès i Novell
Joan Morlà i Mensa
Francesc Virgili i Güell
Teresa M Canela i Armengol
Marcelo Javier Tarantino
Fernando Martínez del Campo
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany i Covas
ORDRE DEL DIA DEL PLE:
1. Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes corresponents a les
sessions ordinària de data 27 de setembre i extraordinària de 31 d’octubre de
2012.
2. Informe de l’alcaldia.
aldia.
3. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió
ordinària núm. 2012/550 al 2012/752 i del 2013/001 al 2013/003.
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4. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva 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)
5. Proposta d’aprovació inicial del Reglament regulador del servei de vigilants
municipals de l’ajuntament.
6. Proposta d’aprovació provisional de l’expedient de modificació puntual
número 4 del POUM, relatiu a la introducció de l’ús de restauració com a ús
compatible en sòl urbà.
urbà
7. Proposta de verificació del text refós dels expedients de modificació
d’errades del POUM núm. 2 i 3, relatius a la regulació
regulació d’actuacions en sòl no
urbanitzable i a la regularització de la vialitat per a l’accés a zona
d’equipaments del polígon 18 (Manous 2) per inclusió de les determinacions
de l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi
di Natural i per la justificació de la condició pública del vial.
8. Proposta de ratificació de l’acord d’aprovació provisional de l’expedient de
modificació puntual número 3 del POUM, sobre la modificació puntual de les
condicions d’ús de la sub-clau
sub
24, relativa al sòl no urbanitzable d’interès
ecològic i paisatgístic, sol·licitada la innecessarietat del tràmit d’avaluació
ambiental i considerat l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural.
9. Proposta d’aprovació
d’aprovació provisional de la modificació de tarifes de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
10. Proposta d’aprovació de la contribució dels usuaris en el cost de la tarja de
lliure circulació a la xarxa de transport urbà de Tarragona.
11. Proposta d’aprovació del pressupost municipal per a l’any 2013, de les
seves bases d’execució i de la plantilla orgànica de personal de l’ajuntament.
12. Proposta d’aprovació de la sol·licitud
sol·licitud d’inclusió d’inversions i despeses de
conservació i manteniment a la convocatòria per a la formulació del Pla
d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, quadrienni 2013-2016,
2013
i de la
documentació necessària per acollir-s’hi.
acollir
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13. Proposta d’aprovació
ovació de la sol·licitud d’inclusió d’inversions i despeses de
conservació i manteniment a la convocatòria per a la formulació del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya, quadrienni 2013-2016,
2013 2016, i de la documentació
necessària per acollir-s’hi.
s’hi.
14. Proposta
a d’aprovació de complements addicionals a 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, en determinats supòsits.
supòsits
15. Moció que presenten els grups municipals de CiU, PSC-PM,
PSC
UNICAT i
ICV-EUIA-E
E en defensa del model d’escola catalana.
16. Moció que presenta el grup municipal del PSC-PM
PSC PM contra les retallades
d’educació aprovades pel govern de l’estat.
17. Moció que
e presenta el grup municipal del PSC-PM
PSC PM per garantir el dret a
l’habitatge.
18. Moció que presenta el grup municipal del PSC-PM
PSC PM de rebuig a la Llei
10/2012, de 20 de novembre, per la que es regulen determinades taxes en
l’àmbit de l’administració de justícia.
justí
19. Precs i preguntes.
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del
dia.
1. Aprovació dels esborranys de les actes corresponents a les sessions
ordinària de data 27 de setembre i extraordinària de 31 d’octubre de
d
2012.
S’aproven per unanimitat i sense cap esmena els esborranys de les actes de
la sessions ordinària de data 27 de setembre i extraordinària de data 31
d’octubre de 2012, els esborranys de les quals havien estat tramesos
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:
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a) Respecte a subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya, s’informa
que el Departament de Cultura ens ha concedit un ajut per import de 3.957 €
en el marc de la convocatòria regulada per les Resolucions CLT/375/2012, d’1
de març i CLT/92/2012, de 31 de gener, dins l’àmbit de les arts escèniques, la
música, les arts visuals i el pensament relativa a la programació estable
d’activitats culturals
urals de caràcter professional, tant pel que fa a les actuacions
que es realitzen al Centre Cultural com d’altres manifestacions artístiques que
es duen a terme al llarg de l’any i amb motiu de celebracions específiques.
Respecte als ajuts que atorga el Departament
Departament de Benestar Social i Família per
a projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de
Catalunya elaboren en el marc del Pla Nacional de Joventut ens han estat
concedits 2.745 € per al desenvolupament del Pla Local de Joventut. Projecte
ANIMA’T CAT 2012.
Finalment, informar que en el marc de la convocatòria de subvencions
s
del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de
la Generalitat regulada per l'Ordre AAM/155/2012, de 6 de juny, per la qual
s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació
en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, i en nuclis
urbans vulnerables, i es convoquen els corresponents a l’any 2012-2013,
2012
no
ens ha estat atorgat l’ajut sol·licitat per a l'execució de les tasques de
manteniment de franges de protecció a les urbanitzacions del municipi per
manca de consignació suficient.
b) Respecte de les convocatòries d’ajuts de la Diputació de Tarragona, ens
han estat atorgats els següents:
En el marc del Pla d’Acció Municipal per a l’anualitat de 2012 i dins el programa
de despesa corrent de subministraments i manteniments, bàsicament de
l’enllumenat públic,
blic, serveis de neteja, transport i seguretat de les instal·lacions
públiques ens han atorgat un ajut de 68.274,31 €.
També s’han rebut les següents ajudes en el marc de la convocatòria per a
actuacions de grups artístics inclosos al catàleg d’activitats culturals d’aquest
ens:

Ajuntament del Catllar

ESPECTACLE
GRUP
Ensembla Camera Musicae Concert al castell
Concert Paco enlaluna
Concert Festa Major
Colla Vella dels Xiquets de Diada castellera Festa
Valls
Major
Colla Jove Xiquets de Diada castellera Festa
Tarragona
Major
Colla de diables del
el Catllar
Correfoc Festa Major
Unió Anelles de la flama –
Cercavila Festa Major
Os de Valls
Agrupació Musical Santa
Cercavila Festa Major
Anna
TOTAL

DATA
11/08/12
19/08/12

IMPORT
2.550 €
1.080 €

25/08/12

3.000 €

25/08/12

2.400 €

25/08/12

660 €

25/08/12

360 €

25/08/12

420 €
10.470 €

c) S’informa que s’ha concorregut a les següents
següents convocatòries de
subvencions promogudes pel Consell Comarcal:
- Ajuts a l’ensenyament d’arts plàstiques als centres d’ensenyament primari i
secundari obligatori, corresponents al curs 2012-2013.
2012
- Ajuts al funcionament de l’escola municipal de música durant
durant el curs 20122012
2013.
- Ajuts a l’ensenyament d’adults durant el curs 2012-2013,
2012 2013, classes d’anglès.
d) Respecte dels ajuts atorgats per l’ajuntament s’informa que s’han concedit
a entitats urbanístiques per obres i manteniments els següents:
- Subvenció
ió pel consum elèctric de l’enllumenat públic del 1r. semestre de
2012 de les urbanitzacions següents, els titulars dels quals són les mateixes
urbanitzacions:
URBANITZACIÓ
Comunitat de Propietaris Residencial 5
Estrelles
Comunitat de Propietaris Urb. El Mèdol
Junta Compensació Urb. Coll de Tapioles
Entitat Urbanística de Conservació Pinalbert
Junta Compensació Bonaigua

IMPORT
5.393,18 €
1.199,82 €
3.627,94 €
2.144,27 €
2.710,12 €
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Junta de Compensació Mas d’Enric
Junta de Compensació Pins
P
Manous
Comunitat de Propietaris Sant Roc

2.383,78 €
7.470,64 €
751,91 €
TOTAL 25.681,66 €

I a la Junta de Compensació de Pins Manous s’ha atorgat un ajut de 980 € pel
cost dels treballs de neteja de les zones verdes, d’equipaments i les franges
perimetralss de protecció contra els incendis forestals de la urbanització i per a
l’adquisició d’una màquina desbrossadora.
A entitats sense ànim de lucre del municipi:
- Al Club Esportiu el Catllar, un ajut per import de 20.000 € corresponent a la
temporada 2012-2013.
2013.
- Al Club esportiu el Catllar Atlètic FS, un ajut per import de 8.000 €
corresponent a la temporada 2012-2013.
2012
- A diferents entitats gestores d’urbanitzacions els imports que es detallen tot
seguit per l’organització de festes d’estiu:
d’estiu
URBANITZACIÓ
URBANITZ
IMPORT
Comunitat de Propietaris Mas Vilet dels Pins
900,00 €
Comunitat de Propietaris Els Cocons
1.200,00 €
Comunitat de Propietaris Santa Tecla
300,00 €
Comunitat de Propietaris El Mèdol
500,00 €
Comunitat de Propietaris Sant Roc
400,00 €
Junta de Compensació Pins Manous
1.200,00 €
TOTAL 4.500,00 €
En quant a particulars, s’ha atorgat un ajut per import de 350 € als Srs.
Alejandro i Javier Cabello Ortiz per a la pràctica esportiva de judo.
Finalment, durant l’any 2012 i en el marc de l’ajut d’aliments a famílies
necessitades del municipi informar que s’han donat ajuts per un import global
de 7.914 €, que s’han repartit entre les 12 famílies acollides als mateixos.
e) Respecte a instruments de planejament i gestió urbanística, s’informa que
s’ha aprovat, amb caràcter inicial, el Pla Parcial del sector 13, Sud de Mas de
Moregons, junt amb el document de compromisos signat en data 30 d’abril de
2008 considerant actualitzada la quantia referida a la garantia per a la
implantació dels serveis en 642.263,29 €, condicionant aquesta aprovació
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inicial al compliment del compromís de liquidar la quantitat de 78.627,20 € en
concepte de reserva d’aigua corresponent al sector fins al setembre de 2012.
Informar que en data 2 d’octubre de 2012 ha quedat inscrita al Registre
d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores del Departament de Territori i
Sostenibilitat la Junta de Compensació de Mas de Gerembí, sector 3 del
POUM, mitjançant assentament número 3.720 del tom 29.
f) Informar que en sessió extraordinària de la Junta
Junta de Govern del passat 18
de desembre es va adjudicar el concurs per a la concessió de la gestió del
servei de Bar Restaurant de la Torre d’en Guiu.
S’havien presentat les quatre propostes següents:
- Sres. Esther Folch Capdevila (NIF 39.681.405-B)
39.681.405
i Cristina Barreira Via (NIF
39696532-G).
- Srs. Anna Rodrigo Urgel (NIF 46.363.068-J)
46.363.068 J) i Roger Coromina Lucena (NIF
39885784-N).
- Sra. Carme Ripoll López (NIF 33.395.260-L)
33.395.260 L) en representació de la societat
Catllar Serveis i Lleure, SCP.
- Srs. Jordi Folch (NIF 39.722.828-B)
3
i Helena Morató.
A la vista de les diferents propostes presentades, per unanimitat, es va
concloure que la millor oferta en el seu conjunt era la dels senyors Anna
Rodrigo i Roger Coromina, essent-los-hi
essent
hi adjudicada la concessió per un
període de 48 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2013 de conformitat
amb el plec de condicions i a l’oferta presentada.
En aquests moments estan adequant les instal·lacions per a poder obrir a
partir del proper 1 de febrer.
g) Com ja havíem explicat amb anterioritat,
anterioritat, el servei de carreteres de la
Diputació de Tarragona, a petició de l’ajuntament, ha procedit a la redacció del
projecte tècnic d’arranjament de les cunetes de la carretera T-203
T
confrontants amb la urbanització la Bonaigua, el qual serà aprovat
properament. El projecte contempla la construcció de murets de contenció,
amb les corresponents baranes, per evitar el deteriorament dels talussos
existents a l’espai de la cuneta, entre la carretera i el vial de la urbanització i
que sustenten les voreres.
voreres. Alhora es preveu un nou accés d’entrada a la
urbanització, des de la rotonda de davant del cementiri. Amb la redacció del
projecte ja es denota la voluntat política de tirar endavant l’obra. En farem
l’oportú seguiment.
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h) En quant a la problemàtica del
del baixador del castell de la línia de transport
regular de viatgers, com ja havíem explicat, darrerament havia provocat
problemes en no estar degudament senyalitzada, i així es posà de manifest en
els informes del servei de carreteres de la Diputació i dels
de
Mossos
d’Esquadra, feu que l’ajuntament instés la seva regularització. Una vegada
realitzats els treballs de nova pavimentació del ferm i repintat de la
senyalització horitzontal el problema ha quedat resolt i s’ha regularitzat
definitivament aquest baixador.
bai
i) S’informa que s’han aprovat dues noves parades del servei de transport
discrecional d’escolars, una a la urbanització Esplai Tarragoní, al costat de la
benzinera, de la línia de l’IES de Pallaresos del servei que presta l’empresa
Empresa T y J Plana, Empresa Plana, SL, i l’altra a la urbanització Mas Vilet
dels Pins per al trasllat d’escolars als centres Solc, la Muntanyeta, Estela i
Sant Rafael que realitza la companyia Autocars Carrera SA.
j) Tal i com s’informà en l’anterior sessió del Ple del
del mes de setembre, el
Departament de Justícia de la Generalitat havia sol·licitat una reducció de la
reserva de cabal per al subministrament d’aigua potable al centre penitenciari
de Mas Enric dels inicials 136.875 m3 a 80.000 m3 tot manifestant que
deixarien
rien de pagar la diferència entre el volum inicialment sol·licitat i el que ara
estimaven necessari. Des de l’ajuntament se’ls informà que havien de fer front
a la despesa del cabal sol·licitat inicialment mentre el Consorci d’Aigües no
n’acceptés la reducció.
ció. Finalment, per acord del Consell d’Administració del
CAT de 4 de setembre ha resultat denegada aquesta minoració.
k) S’informa que s’han tramitat dues modificacions de crèdit del pressupost
municipal vigent:
02
per incorporació
ncorporació de romanents
- Expedient de modificació de crèdits 02/2012
de crèdits finançats amb romanent de tresoreria afectat de 2011, d’acord amb
el següent detall:
Aplicació
pressupost.
Romanent de
tresoreria

DESCRIPCIÓ

Pressupost
actual

Romanent de
28.213,04
tresoreria
DEUTE
DEUTE12-01-0-91302 Amortitzacion 128.200,00
s i préstecs

Altes / baixes Pressupost
crèdits
final
-27.355,67
27.355,67

957,37

27.355,67

155.555,67
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- Expedient de modificació de crèdits 03/2012 per transferència
transferència de crèdit entre
aplicacions pressupostàries del mateix grup de programes
programes i diferent vinculació
jurídica, d’acord amb el següent detall:
Aplicació
pressupost.

DESCRIPCIO

DEUTEDEUTE
12-01-0-91302 Amortitzacions i
préstecs
DEUTE
UTE-Interessos
12-01-0-31002
préstecs

Pressupost
actual

Altes /
baixes
crèdits

Pressupost
final

155.555,67

-2.100
2.100

153.455,67

33.000,00

2.100

35.100,00

Alhora s’ha procedit a realitzar una amortització extraordinària del capital viu
pendent a llarg termini amb entitats de crèdit per un import de 27.355,67 €
sobre el préstec de 230.000 € contractat al seu
u dia amb l’entitat bancària
BBVA.
l) Com hom recordarà, mitjançant acord del ple de l’ajuntament del passat 28
de juny de 2012 es va crear la Comissió de delimitació municipal per
comparèixer en l’expedient de delimitació del terme municipal de Tarragona.
Tarragona
Recentment hem rebut convocatòria per assistir a una primera sessió de
treball per al proper dia 14 de febrer de 2013 a les 14:00 a la seu de
l’ajuntament de Tarragona.
m) Per tal de millorar l’adherència del ferm del tram de més pendent del carrer
Elionor
nor de Pallars, que fins hi tot pot esdevenir perillós per lliscament, s’han
valorat diferents opcions i finalment s’ha decidit fer un microfressat del ferm,
havent-se
se adjudicat la realització dels treballs a l’empresa Auxiliar de Firmes y
Carreteras, SA (AFICSA
AFICSA Sorigué), amb un pressupost d’execució de 6.806 €.
n) S’informa que el Consell Comarcal, per tal de minorar costos derivats de la
gestió dels serveis de les deixalleries supramunicipals, ha modificat l’horari
d’atenció al públic de la deixalleria, que fins ara venia obrint cada dia excepte
els dilluns i ara tampoc obrirà els dimecres. S’espera un estalvi
d’aproximadament el 20% dels costos.
o) Respecte dels treballs de neteja de boscos realitzats per la Fundació
ONADA, en conveni amb la Diputació i l’obra social de Caixabanc, informa el
regidor Sr. Antonio López que els treballs van finalitzar el passat 31 de
desembre i han tingut una durada de quatre mesos durant els quals s’ha
netejat el paratge conegut com la Vela de Queralt i uns trams concrets del
camí del pantà que estaven en mes mal estat.
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El Sr. Joan Morla pregunta que des de l’anterior plenari de l’ajuntament en
que es va donar compte de l’actuació a ara no han transcorregut els quatre
mesos a que s’ha referit.
El Sr. López respon que era un projecte compartit amb l’ajuntament de
Vespella, tal i com ja s’havia indicat al seu moment, i en el terme del Catllar
les actuacions previstes duraven tres mesos.
p) Intervé el regidor Sr. Joan Morlà per explicar l’estat en que es troba el
projecte dell Fons de Terres. Explica que inicialment semblava que hi havia
interès, però a hores d’ara ha decaigut la iniciativa, en breu es pretén enviar
una comunicació a tots els veïns del municipi per intentar reactivar la iniciativa
i si, malgrat tot, no funciona,
funcion almenys s’haurà intentat.
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. 2012/550 al 2012/752 i del 2013/001 al 2013/003.
El Sr. alcalde dóna compte dels decrets
decrets emesos del núm. 2012/550, de data
24 de setembre de 2012, al 2012/752, de 31 de desembre de 2012 i del
2013/001, de 2 de gener de 2013 al 2013/003, de 2 de gener de 2013.
Els reunits es donen per assabentats.
4. Donar compte de l’aprovació definitiva
definitiva 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
le de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 27 de setembre de 2012, per
unanimitat, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança de convivència
ciutadana per tal d’incloure la prohibició d’extreure dels espais
es
naturals, tant
públics com privats, molsa, matolls, mata o llentiscle, pedres, sorra, plantes,
plançons o productes anàlegs amb finalitat lucrativa.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 232, de data 6
d’octubre 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

Ajuntament del Catllar

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
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 la modificació de l’ordenança de convivència ciutadana
descrita.
5. Aprovació inicial del reglament regulador del servei de vigilants
municipals de l’ajuntament.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Morlà i diu que després de la lectura del Reglament, el
e
redactat de l’article 12 l’interpreten de forma que el temps de descans
personal l’han de fer en dependències municipals, quan entenen que aquest
temps és absolutament disponible pel treballador sempre que respecti la
durada de l’interval.
La Sra. Secretaria
etaria respon que el temps dedicat als àpats s’ha de fer en
dependències del lloc de treball i fins hi tot hi ha jurisprudència del Tribunal
Suprem que així ho interpreta. L’empresa té la facultat de permetre o no
abandonar el centre de treball.
El Sr. Morlà
rlà diu que es podrien contravenir els drets sindicals dels
treballadors.
El Sr. López respon que no es vulneren els drets laborals del personal i que a
més, mai s’ha controlat el temps destinat als descansos dins de la jornada
laboral.
ancesc Virgili i pregunta que ha de fer un vigilant que es troba
Intervé el Sr. Francesc
de servei a Mas de Pallarès si ha d’esmorzar o dinar, ha de venir a
l’ajuntament?
El Sr. López diu que la mesura respon a la intenció d’evitar la imatge negativa
que suposa a la població veure
veure a un vigilant uniformat i de servei assegut al
bar o restaurant consumint.
El Sr. Morlà pregunta si s’ha tingut en compte el cost addicional o sobrevingut
d’adequar les instal·lacions a aquest efecte.
El Sr. López respon que els vigilants van a fer els
els àpats, ja sigui esmorzar o
dinar durant el torn de matí o berenar o sopar en torn de tarda, a casa seva,
quan en realitat només poden fer un descans.
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El Sr. alcalde intervé per matisar que cal interpretar l’esperit de la norma i no
quedar-se en la literalitat.
alitat.
Intervé el Sr. Marcelo Javier Tarantino per comentar que es tracta d’un cos
municipal, no pas d’un cos de seguretat nacional. La qüestió ha de ser més
laxa.
Finalment, el Ple de l’ajuntament, amb el vot a favor dels grups municipals de
CIU (4), PSC (2), d’IC-V
d’IC V (1) i del PP (1), i amb l’abstenció d’UNICAT (3),
acorda:
Des de l’any 2009 , moment en que la plantilla de vigilants de l’ajuntament
quedà configurada com és actualment, s’han anat regulant els serveis que es
presten i altres qüestions anàlogues
an
de forma concreta.
Un cop consolidat el model de funcionament i fixades les bases del servei escau
dotar-se
se d’un Reglament que reguli, de forma integral i precisa les funcions i
l’organització del servei, la col·laboració i cooperació amb altres cossos,
c
el
comportament dels vigilants durant el servei, el règim estatutari (uniformitat,
formació, etc...) i el règim disciplinari.
Examinat el projecte de Reglament regulador del servei de vigilants
municipals de l’ajuntament que consta a l’expedient
xpedient i es dóna per reproduït.
Vist l’informe de secretaria en quant al procediment i l’adequació a dret del
Reglament que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Atès que tant en el procediment d’aprovació com en el de modificació de les
ordenances
nces 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
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 ens locals.
loc
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar el Reglament regulador del servei de vigilants municipals de
l’ajuntament que figura a l’expedient i es dóna per reproduït.
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Segon.

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

Tercer.

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

6. Aprovació provisional
rovisional de l’expedient de modificació puntual número 4
del POUM, relatiu a la introducció de l’ús de restauració com a ús
compatible en sòl urbà.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament,
l’ajuntament, per unanimitat de tots els regidors, i per tant
amb el quòrum de la majoria absoluta, acorda:
El ple de l’ajuntament en sessió de 27 de setembre de 2012, per unanimitat
dels nou regidors presents, i per tant amb el quòrum de la majoria absoluta, va
aprovar
rovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) del Catllar, 04, relativa a la introducció de l’ús de
restauració com a ús compatible en sòl urbà.
Aquesta modificació ha estat sotmesa al tràmit d’informació pública
públic pel termini
d’un mes mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província número 235, de data 10 d’octubre de 2012 i al diari El Punt, sense
que s’hagin presentat al·legacions. Alhora es comunicà aquest acord a les
corporacions
ons locals limítrofes.
L’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, estableix que la tramitació de les modificacions
puntuals dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal segueixen la mateixa
m
tramitació que l’emprada en la seva aprovació. En conseqüència, correspon a
l’ajuntament l’aprovació inicial i la provisional i a la CTUT l’aprovació definitiva.
Vist l’article 52.2 del Decret Legislatiu 1/2005 pel que s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar provisionalment la modificació puntual 04 del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del Catllar, relativa a la
introducció de l’ús de restauració com a ús compatible en sòl urbà,
conforme al seu text aprovat inicialment.

Segon.

Fer públic l’acord provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb
l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Tercer.

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

Quart.

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

7. Verificació
rificació del text refós dels expedients de modificació d’errades del
POUM núm. 2 i 3, relatius a la regulació d’actuacions en sòl no
urbanitzable i a la regularització de la vialitat per a l’accés a zona
d’equipaments del polígon 18 (Manous 2) per inclusió
inclusi
de les
determinacions de l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural i per la justificació de la condició
pública del vial.
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:
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 29 de març de 2012 es varen
aprovar provisionalment els expedients de modificació d’errades del
d POUM
relatius a la regulació de determinats tipus d’actuacions en sòl no urbanitzable
(expedient número 02 relatiu a la tala d’arbres i a la construcció de petits
magatzems agrícoles en finques amb superfície inferior a la mínima) i a la
regularització de la vialitat per dotar d’accés a una parcel·la d’aprofitament
privat mitjançant l’habilitació d’una franja de 5 m. d’amplada per la zona
d’equipaments del polígon 18, Manous 2 (expedient número 03), les quals
foren tramesos a la Comissió Territorial d’Urbanisme
d’Urbanisme de Tarragona per a la
seva aprovació definitiva.
Mitjançant acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de data 14 de juny de
2012 es va suspendre l’aprovació definitiva dels expedients fins a l’aportació
d’un text refós en que s’incorporessin les
les esmenes següents: respecte a la
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regulació de determinats tipus d’actuacions en sòl no urbanitzable, sol·licitar
informe al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat i incorporar-ne
incorporar ne les determinacions establertes
establ
en el
mateix, si fos el cas. I respecte a la regularització de la vialitat, cal qualificar el
vial com a privat tant en la documentació gràfica com escrita del POUM.
Examinat l’informe de l’arquitecte municipal de data 11 de juliol de 2012 en
relació
ó amb la qualificació del vial del polígon 18, Manous 2, amb el contingut
literal següent:
“Tal
Tal i com es diu al document “Correcció d’errades (exp. 3) del POUM”, la
parcel·la destinada a equipament públic, de 2.987 m² de superfície, ja tenia
aquesta destinació
nació a les antigues Normes Subsidiàries de l’any 1991, així com
també al Pla Especial del polígon redactat l’any 1990 i aprovat definitivament,
que desenvolupava les Normes Subsidiàries de l’any 1978 i la seva norma
complementària. El POUM del 2010 recull la situació descrita.
De la mateixa antiguitat com a mínim són les dues parcel·les que hi ha al
costat de llevant d’aquest equipament, una amb façana al camí Vell de Mas
d’Enric i l’altra, situada al darrere, sense front a cap carrer. Aquesta última
parcel·la
cel·la soluciona el seu accés a través d’un camí que neix al camí Vell de
Mas d’Enric i discorre per la zona d’equipament.
La titularitat del camí d’accés no està clara i ha estat motiu de desavinences
entre els propietaris de les dues parcel·les referenciades,
referenciades, que no han
prosperat pel fet que l’accés es realitzava efectivament i sense cap problema
a causa de no estar tancada ni edificada la parcel·la destinada a equipament.
Recentment s’ha iniciat el procés de reparcel·lació del sector. En principi no es
e
considerava factible la reducció de la superfície del sòl d’equipament públic
per traçar un nou carrer. La solució, aleshores, consistia en la constitució
d’una servitud de pas, no pas al sòl d’equipament públic, que no és possible,
sinó a la parcel·la privada
privada veïna, cosa que significava una complicació
extraordinària. Per aquesta raó es va creure que seria millor reconèixer
l’accés l’actual, encara que això comportés una modificació del POUM.
Ara bé, en la resolució de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona
Tarrago
es dóna
conformitat al traçat del carrer però s’imposa, sense que consti cap justificació
ni explicació, que sigui privat i no públic.
Des d’aquests serveis municipals d’urbanisme es continua creient que l’opció
més enraonada és la que va aprovar l’ajuntament
l’ajuntament i la que es va sotmetre a
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l’aprovació definitiva. Aquesta posició es pot sustentar des de dues
perspectives diferents:
· En relació a la titularitat:
Que el nou carrer sigui privat significa que l’haurà d’adquirir l’únic propietari
que el farà servir per accedir a la seva parcel·la. És a dir, aquest únic
propietari haurà d’adquirir el pas que ja utilitza actualment i sobre el qual
afirma tenir-hi
hi tot el dret. A més, una part del sòl destinat en el POUM a ser de
titularitat pública, passaria a ser
se privat.
En aquest cas, serà impossible evitar que el mateix únic propietari tanqui
l’entrada al nou carrer, posat que serà seu, dificultant d’aquesta forma, per
exemple, l’accés dels bombers a la seva pròpia parcel·la.
Si el carrer fos públic, seria la
la Junta de Compensació qui adquiriria el sòl del
carrer amb un cost de repercussió insignificant atesa la seva escassa
superfície. I reconeixent d’aquesta forma, tal com ja ho fa ara, el dret d’accés
a la parcel·la pel mateix lloc de sempre i sobre sòl públic.
púb
· En relació a l’accés dels bombers:
L’article 1.2 del Document Basic SI5 prescriu que els carrers que no tinguin
sortida, de més de 20m de longitud, han de disposar d’un espai de maniobra
d’unes característiques determinades. En aquest cas la longitud
longi
del carrer és
superior als 20m. No obstant, serveix una sola parcel·la amb un únic habitatge
unifamiliar aïllat. És ben cert que, estrictament, no compleix la normativa, però
també és cert que si el carrer fos privat, tal i com demana la resolució de la
l
CUT, l’accés dels bombers a la casa en qüestió seria més dificultós, segons
s’ha vist en el punt anterior.
En conseqüència, sóc del parer que l’ajuntament hauria de persistir mantenint
que la titularitat del nou carrer ha de ser pública.”
pública
Emès l’informe
e del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural de la Generalitat en data 18 de novembre de 2012 referent amb
caràcter favorable però amb la introducció d’esmenes al redactat inicial dels
articles 132.3 c) i 141.3 del POUM.
Examinat
xaminat l’informe de l’arquitecte municipal de data 5 de desembre de 2012,
d’inclusió de les esmenes proposades, amb el contingut literal següent:
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“Pel
Pel que fa a l’expedient 02, l’informe del Departament proposa un nou
redactat als articles 132.3.c) i 141.3
141.3 que, de fet, els aclareix en el sentit
desitjat.
D’acord amb això, el redactat definitiu quedarà així:
- Art. 132.3c):
“Condicions de volum. El sostre màxim dels magatzems agrícoles serà de 500
m². Les construccions seran de planta baixa amb una alçària
alçària màxima de 4,50
metres de ràfec respecte al punt de la rasant natural més baix del terreny on
s’assenten. Cap dimensió no serà superior a 40 m en planta. S’admetran les
instal·lacions tècniques que justificadament requereixen una major alçada
sempre que n alterin la fesomia del paisatge. En cas que la superfície mínima
de conreu sigui inferior a 1 ha la superfície dels magatzems agrícoles serà de
20 m² i una altura inferior a 3 m. Excepcionalment, en cas que la superfície de
la finca estigui compresa entre
entre 1 ha i les superfícies definides al punt a), la
superfície construïda dels magatzems agrícoles serà com a màxim de 30 m²,
amb una altura màxima de 3 m.”
- Art. 141.3:
“Es prohibeix qualsevol tipus de construcció, instal·lació, edificació o bé
modificació
ció que desvirtuï les característiques de l’entorn. La tala d’arbrat
també queda prohibida si no té com objectiu la renovació, implantació o
millora dels conreus, o altres supòsits establerts per la normativa sectorial
forestal.
És prohibeix l’ús extractiu
extractiu i els abocaments de qualsevol tipus.”
tipus
Així, doncs, examinat el text refós dels expedients de modificació d’errades 02
i 03 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, redactat per l’arquitecte
municipal i director del POUM, Sr. Josep Llop i Tous, de conformitat
conf
amb els
informes transcrits.
L’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme estableix que la tramitació de les modificacions
puntuals dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal segueixen
segueixen la mateixa
tramitació que la emprada en l’aprovació d’aquests. En conseqüència,
correspon a l’ajuntament l’aprovació inicial i la provisional i a la CTUT
l’aprovació definitiva.
Vist que l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
d’abri pel que
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
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atribueix al ple de la corporació l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal
dels plans i altres instruments d’ordenació urbanística.
En conseqüència,
a, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar el text refós dels expedients de modificació d’errades del
POUM núm. 2 i 3, relatius a la regulació d’actuacions en sòl no
urbanitzable i a la regularització de la vialitat per dotar d’accés a una
parcel·la
a d’aprofitament privat mitjançant l’habilitació d’una franja de
5 m. d’amplada per la zona d’equipaments del polígon 18 (Manous
2), amb la inclusió de les determinacions de l’informe del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural
ral de la Generalitat i la justificació de la condició pública del
vial del polígon 18, Manous 2.

Segon.

Trametre el citat text refós i la resta de documentació necessària a
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona per a la seva
aprovació definitiva
definitiva i consegüent publicació al DOGC.

Tercer.

Fer públic l’acord per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art. 8.5.c) del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Quart.

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

8. Ratificació de l’acord d’aprovació provisional de l’expedient de
modificació puntual número 3 del POUM, sobre la modificació puntual de
les condicions d’ús de la sub-clau
sub clau 24, relativa al sòl no urbanitzable
d’interès
erès ecològic i paisatgístic, sol·licitada la innecessarietat del tràmit
d’avaluació ambiental i considerat l’informe del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
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:
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 28 de juny de 2012 es va aprovar
provisionalment l’expedient de modificació
modificació puntual número 03 del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), relativa a la modificació de les
condicions d’ús de la sub-clau
sub clau 24, sòl no urbanitzable d’interès ecològic i
paisatgístic, el qual fou tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme
d’Urbanis
de
Tarragona per a la seva aprovació definitiva.
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Vist que en data 22 d’agost de 2012 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental va emetre informe declarant la necessitat de sotmetre l’expedient
al tràmit d’avaluació ambiental regulat per l’article
l’article 86 bis del Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, essent necessari presentar informe de sostenibilitat
preliminar per tal d’elaborar el document de referència i l’informe territorial i
urbanístic finals.
Sol·licitat l’informe esmentat a la societat d’actuacions
d’actuacions ambientals Limonium,
SL, aquest fou emès en data 22 d’octubre de 2012, concloent que no es
necessari realitzar l’avaluació ambiental de la modificació puntual prevista pels
següents motius:
“- El municipi del Catllar no es troba sobre aqüífer declarat
declarat com vulnerable per
nitrats i el nombre d’activitats ramaderes i cens ramader del municipi genera
quantitats de residus ramaders molt inferiors a les que la superfície agrària
activa del municipi pot assumir.
- Actualment, la zona proposada com a clau 24a en la modificació puntual no
presenta cap àrea on es produeixi una saturació d’activitats ramaderes que
produeixin impactes visuals significatius.
- La legislació urbanística general i municipal té suficients limitacions a nivell
d’ubicació, distànciess relatives i aspectes d’integració paisatgística com per
garantir que, en fase de projecte, aquestes es puguin corregir i minimitzar i
que en cap cas es donarà una situació d’impactes importants sobre el sòl no
urbanitzable a causa de la implantació de les
les activitats ramaderes.
- La legislació sobre llicències d’activitat i les normes urbanístiques del
municipi permeten garantir una correcta integració ambiental i tractament
dels vectors ambientals.
- Per tant, ha de ser al nivell dels projectes concrets i no a nivell de la
modificació puntual de planejament on s’han de garantir la correcta avaluació
ambiental.”
Malgrat el lliurament de l’informa anterior, mitjançant acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de data 29 de novembre de 2012 es va suspendre
suspendr
l’aprovació definitiva de l’expedient fins que l’ajuntament realitzés el tràmit
d’avaluació ambiental del mateix o s’aporti la resolució de l’òrgan ambiental
que declari la no-subjecció
subjecció del pla o la seva exempció.
L’article 96 del Decret legislatiu 1/2010,
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme estableix que la tramitació de les modificacions
puntuals dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal segueixen la mateixa
tramitació que la emprada en l’aprovació d’aquests. En conseqüència
c
correspon a l’ajuntament l’aprovació inicial i la provisional i a la CTUT
l’aprovació definitiva.
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Vist que l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
Cat
atribueix al ple de la corporació l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal
dels plans i altres instruments d’ordenació urbanística.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Ratificar l’acord d’aprovació provisional
provisional de l’expedient de modificació
puntual número 3 del POUM, sobre la modificació puntual de les
condicions d’ús de la sub-clau
sub clau 24, relativa al sòl no urbanitzable
d’interès ecològic i paisatgístic, sol·licitada la innecessarietat del
tràmit d’avaluació ambiental i considerat l’informe del departament
d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural.

Segon.

Trametre aquest acord i la resta de documentació necessària a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona per a la seva
aprovació definitiva
definitiva i consegüent publicació al DOGC.

Tercer.

Fer públic l’acord per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art. 8.5.c) del
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.

Quart.

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

9. Aprovació provisional de la modificació de tarifes de l’Ordenança
Fiscal reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
Prèvia lectura i exposició
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 per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus
re
sòlids
urbans, les quotes tributàries de la qual es van revisar, per darrera vegada,
l’any 2010.
Per tot això, examinada la quota tributària vigent, regulada a l’article 6.2 de
l’ordenança fiscal per a la gestió dels residus domiciliaris i a l’article
l’artic 12.2 de per
als residus comercials, i les que es proposen, que resulten d’incrementar en un
2,5% les quotes establertes, tal i com seguidament es detallen:
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CONCEPTE
Residus domiciliaris
Immobles
Residus comercials
Epígraf primer. Despatxos professionals
Per cada despatx professional
Epígraf segon.
Allotjaments, Cases rurals, ARIS
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació
A) Supermercats, economats i cooperatives
coope
B) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures
i hortalisses
C) Peixateries, carnisseries i semblants
Epígraf quart. Establiments de restauració
A) Restaurants
B) Cafeteries, bars
C) Empreses de càtering
Epígraf cinquè. Altres locals industrials,
mercantils o de serveis
A) Indústries
B) Oficines bancàries
C) Grans magatzems
D) Altres locals no expressament tarifats

VIGENT

PROPOSTA

150 euros

154 euros

150 euros

154 euros

150 euros

154 euros

150 euros

154 euros

150 euros
150 euros

154 euros
154 euros

260 euros
250 euros
300 euros

267 euros
256 euros
308 euros

150 euros
150 euros
150 euros
170 euros

154 euros
154 euros
154 euros
174 euros

Alhora, i amb l’objectiu de flexibilitzar i facilitar al contribuent el compliment de
les seves obligacions tributàries s’estableix que el pagament de la taxa es farà
fraccionat
at en dos terminis, sense interessos, introduint un nou apartat als
articles 8 (punt tercer) i 14 (punt segon) amb el tenor literal següent:
“El pagament de la quota tributària es realitzarà de forma fraccionada, en dos
terminis, de conformitat amb el cal
calendari
endari fiscal que anualment aprovi
l’ajuntament.”
Examinat l’estudi econòmic i financer redactat a l’efecte per la secretàriasecretària
interventora de l’ajuntament, que consta a l’expedient i es dona per reproduït.
Examinat, així mateix, l’informe de la secretària
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.
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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
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, ell ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació dels articles 6.2 i
12.2, relatius, respectivament, a la quota tributària tant per residus
domiciliaris com comercials, de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres
residus sòlids urbans, que passarà a tenir el següent redactat:
“A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
“CONCEPTE
Residus domiciliaris (art. 6.2)
Immobles
Residus
s comercials (art. 12.2)
Epígraf primer. Despatxos professionals
Per cada despatx professional
Epígraf segon.
Allotjaments, Cases rurals, ARIS
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació
A) Supermercats, economats i cooperatives
cooperative
B) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i
hortalisses
C) Peixateries, carnisseries i semblants
Epígraf quart. Establiments de restauració
A) Restaurants
B) Cafeteries, bars
C) Empreses de càtering
càt
Epígraf cinquè. Altres locals industrials,
mercantils o de serveis
A) Indústries
B) Oficines bancàries
C) Grans magatzems
D) Altres locals no expressament tarifats

TARIFA
154 euros

154 euros
154 euros
154 euros
154 euros
154 euros
267 euros
256 euros
308 euros

154 euros
154 euros
154 euros
174 euros
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En supòsits d’establiments que
que necessitin la instal·lació específica
de contenidors per a ús exclusiu, es signarà un conveni per liquidar
la taxa per l’import real del cost d’aquest servei.”
Segon.

Introduir un nou apartat als articles 8 (punt tercer) i 14 (punt segon)
amb el tenor literal següent:
“El pagament de la quota tributària es realitzarà de forma
fraccionada, en dos terminis, de conformitat amb el calendari fiscal
que anualment aprovi l’ajuntament.”

Tercer.

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.

Quart.

Disposarr 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.

10. Aprovació de la contribució dels usuaris en el cost de la tarja de
lliure circulació a la xarxa de transport urbà de Tarragona.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
çant acord del ple de l’ajuntament de 27 de setembre de 2012 es ratificà
Mitjançant
el Decret núm. 2012/479, de 6 d’agost de 2012 d’aprovació del conveni amb el
Consell Comarcal per a l’obtenció de la tarja de lliure circulació a la xarxa de
transport urbà de la ciutat
ciutat de Tarragona per a persones menors de 65 anys,
amb requisits concrets i jubilats majors de 65 anys amb l’objectiu de millorar la
mobilitat dels residents de la comarca i facilitar l’accés als serveis de la ciutat
de Tarragona, a banda dels beneficis mediambientals
mediambientals i estalvi de recursos
naturals. Acord adoptat de resultes del conveni signat entre el propi Consell
Comarcal i l’Empresa Municipal del Transport de Tarragona per a la prestació
del servei esmentat.
L’expedició d’aquesta targeta de lliure circulació
circulació comporta l’obligació per a
l’ajuntament de pagament d’una quota anual per usuari de 25 €, import que el
propi conveni aconsella repercutir, en part, als usuaris finals del servei.
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En l’actual context econòmic, que ha comportat una important disminució dels
ingressos disponibles de l’ajuntament provinents d’altres conceptes tributaris
tri
i
d’altres administracions, fa necessari valorar de forma restrictiva la contribució
de la generalitat dels veïns respecte de determinats serveis.
Vist que el preu del bitllet senzill de la xarxa de transport interurbà de l’EMT
per al 2013 és d’1,40
40 €, essent amortitzat doncs el cost de la tarja amb la
utilització de només 18 desplaçaments a l’any, es considera adequat que els
usuaris es facin càrrec del 60% del cost total de l’emissió de la tarja de lliure
circulació Comarca del Tarragonès, aportant
aportant l’ajuntament el 40% restant.
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,
Catalunya, estableixen la
competència del ple per a l’adopció de l’acord d’imposició i ordenació dels
recursos propis de caràcter tributari.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar la repercussió del 60% del cost de l’emissió de la tarja
ta
de
lliure circulació Comarca del Tarragonès a cada usuari sol·licitant.
Quantitat que s’haurà de fer efectiva en el moment de la sol·licitud
del servei.

Segon.

Assumir l’ajuntament el cost equivalent al 40% del cost de l’emissió
de la tarja de lliure circulació Comarca del Tarragonès a cada usuari
sol·licitant

Tercer.

Sotmetre a informació pública el present acord, mitjançant la seva
publicació al tauler d’edictes de l’ajuntament i per un període de
trenta dies.

Quart.

Disposar que si en el referit termini
termini d’informació pública no es
presenta cap al·legació ni reclamació, quedarà aprovada
definitivament la contribució dels usuaris al servei sense la
necessitat de cap acord posterior.

11. Aprovació del Pressupost Municipal per a l’any 2013, de les seves
seve
bases d’execució i de la Plantilla Orgànica de personal de l’ajuntament.
Després de donar lectura a l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr.
alcalde explica el contingut i les característiques mes rellevants del pressupost
i diu:
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En compliment
nt del què assenyala l’article 168 del RDL 2/2004 TRLRHL,
questa alcaldia presenta la següent memòria del pressupost municipal per
aquest exercici.
El pressupost per a l’exercici de 2013 que se sotmet a la consideració
d’aquest plenari, es presenta equilibrat
equilibrat en els seus estats d’ingressos i de
despeses amb una quantia de 3.017.080 euros, i en la seva confecció, com
sempre hem intentat de fer, però de manera especial en les actuals
circumstàncies econòmiques, s’ha pretès aconseguir la màxima contenció
possible
ible de la despesa, a part de complir amb els criteris d’estabilitat
pressupostària fixats per la Llei Orgànica 02/2012 d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Aquest pressupost representa una disminució del 8,09% respecte al de l’any
anterior.
La despesa corrent és de 2.712.550 euros, un 8,08% inferior a la del passat
exercici. Els ingressos corrents per import de 2.960.850 euros representen
una disminució del 8,58% respecte l’any anterior. Així, doncs, l’estalvi corrent
és de 134.300 euros, que es destinen a finançar íntegrament el capítol
d’inversions.
Aquesta notable disminució en els ingressos d’aquest exercici és deguda a la
disminució de diverses partides la quantia de les quals hem ajustat a la baixa
d’acord amb les previsions estimades.
estimades. Principalment corresponen a: els
ingressos per les llicències d’obres de particulars, amb una disminució de
159.000 euros; els ingressos derivats de l’Escola Bressol, tenint en compte la
disminució d’alumnes inscrits, així com la reducció de l’aportació
l’ap
de la
Generalitat, en conjunt 88.400 euros; o bé la no previsió dels plans d’ocupació
amb 23.000 euros, entre d’altres. Tanmateix hi ha partides que es veuen
incrementades i que d’alguna manera compensen parcialment aquesta
minoració global dels ingressos.
in
D’acord amb el què assenyala l’art. 11 de la Llei 2/2012 d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, les entitats locals ajustaran el seus
pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària entenent
com a tal la situació
tuació d’equilibri o de superàvit computada en termes de
capacitat de finançament d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes (SEC
95).
La capacitat/necessitat de finançament, partint del Sistema Europeu de
Comptes, és la diferència entre la suma dels capítols
capítols 1 a 7 del pressupost
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d’ingressos i capítols 1 a 7 del pressupost de despeses, amb els ajustaments
que preveu el propi SEC 95.
Consegüentment, analitzat el Pressupost de l’ajuntament en els termes de la
citada Llei 2/2012, s’observa que no té necessitat
necessitat de finançament.
La previsió de deute a llarg termini a 31-12-2013
31
2013 es quantifica en 934.126,59
euros, i si bé en aquest moment no podem determinar el percentatge
d’endeutament que representa perquè ens falta la liquidació del pressupost de
2012 per conèixer
ixer exactament els ingressos corrents aprovats i regularitzats
de l’exercici, podem afirmar amb tota seguretat que estarà a l’entorn del
30/35%
D’acord amb la llei de Pressupostos Generals del Estat per l’exercici 2012, es
podrien concertar noves operacions
operacions de crèdit a llarg termini per al finançament
d’inversions, quan el volum total de capital viu no excedís del 75 per 100 dels
ingressos corrents liquidats
DESPESES
Pel que fa al pressupost de despeses, assenyalem:
Al Capítol I de Remuneracions del personal,
p
, es preveu una quantia total de
897.691,52 euros, que representa una disminució del 2,12% respecte de
l’exercici anterior. Els salaris no experimenten cap increment respecte al 31 de
desembre de 2012, tal i com s’estableix en la Llei de Pressupostos
Pressuposto per al
2013. La disminució és conseqüència de la finalització dels Plans d’ocupació
del 2012.
El Capítol II, Despeses de béns i serveis, inclou les despeses de contractes
de serveis, subministraments i despeses de funcionament en general amb un
total d’1.602.387,48
’1.602.387,48 euros, la qual cosa representa una disminució d’un 7,68%
respecte l’exercici anterior.
En quant a les partides d’aquest capítol més importants per la seva quantia,
assenyalem: el cost del serveis mediambientals, amb 421.000 €, el cost de
recaptació de Base, amb 75.000 €; el consum elèctric
èctric de les diverses
instal·lacions municipals i enllumenats
enllumenats públics, amb 211.000 €; la programació
de festes, amb 70.000 €, si bé amb una disminució de 20.000 € respecte l’any
anterior; la reserva d’aigua del CAT, amb 179.000 €; la llar d’infants municipal,
amb 71.000 €, entre d’altres.
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En quant a la dotació de
de les resta de partides s’ha tingut en compte la
despesa realment executada l’any anterior, si bé, com ja s’ha dit anteriorment,
ajustant-la
la al màxim per raons d’estalvi, tot mantenint les quanties necessàries
per fer front a la despesa real de l’exercici.
Al Capítol III, de Despeses financeres,
financeres, es consigna una despesa de 28.600
euros que representa una disminució del 14,88% respecte l’any anterior,
destinada al pagament dels interessos dels préstecs que l’ajuntament té
concertats, segons el deute viu i d’acord
d’acord amb l’evolució dels tipus aplicables.
Capítol IV, de Transferències corrents, es consignen 183.871 euros, amb
una disminució del 30,52% respecte l'any anterior.
Respecte l’any anterior, destaquem que la partida destinada a satisfer els
consums dels
els enllumenats públics d’algunes urbanitzacions s’ha vist reduïda
en un 50% perquè tot i que al llarg del 2012 tots els subministraments ja
figuren a nom de l’ajuntament, i per tant es liquiden amb càrrec a la partida
corresponent del capítol 2, hi ha una part de la facturació de 2012 que encara
consta a nom de les respectives comunitats.
Finalment, s’inclouen les subvencions que habitualment s’atorguen a les
entitats i associacions de la vila, si bé amb una reducció del 20% respecte
l’any anterior: Club de Futbol el Catllar, Club Catllar atlètic, Casal de la gent
gran, Agrupació de Dones, Colles de diables, grallers i timbalers, etc; les
col·laboracions a les festes d’estiu d’urbanitzacions, les partides destinades a
l’ajut a organitzacions no governamentals
governamentals i a Càrites ( que no han sofert
disminució), la subvenció dels llibres escolars de l’escola l’Agulla, així com la
consignació destinada al funcionament dels Grups polítics municipals.
Capítol VI, d’Inversions.
d’Inversions En l’actual context econòmic les inversions
invers
contemplades en el pressupost, com ja va succeir l’any anterior, són exigües;
de fet, no es preveu cap inversió important, tan sols aquelles obres
complementàries que són necessàries per al funcionament d’inversions ja
efectuades amb anterioritat: l’escomesa
l’escomesa elèctrica a la piscina de Mas de
Pallarès, la canonada al dipòsit de Mas de Panxé, o bé aquelles per a les
quals tenim finançament d’altres administracions, com és el cas del Centre
d’interpretació del castell, l’import de la qual correspon a subvencions
subve
de la
Diputació de Tarragona. Tanmateix, també es consignen diverses partides
poc importants en la seva quantia i que podríem definir com a ordinàries, dins
d’inversions.
Així, doncs, el muntant global és de 189.030 euros, que representa un
augmentt respecte l’any anterior del 29,61%.
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Inversions exercici 2013-01-09
2013
1 61101 Adquisició de finques

100,00

1 61102 Adquisició parcs infantils de lleure

100,00

1 61104 Instal·lació parcs de salut

100,00

1 61105 Escomesa elèctrica piscina "5 estrelles"

5.000,00

1 61107 Ramal dipòsit Mas de Panxé

60.000,00

1 62003 Obres d'urbanització a urbanitzacions

19.000,00

1 62014 Franges de protecció urbanitzacions i neteja
abocadors
1 62212 Obres consolidació Castell

2.500,00

1 62220 Equipament Torre
Tor d'en Guiu

8.000,00

1 62223 Execució millores camp de futbol municipal

1.000,00

1 62231 Centre d'Interpretació Castell de la Vila

7.000,00

56.230,00

1 62500 Adquisició de mobiliari

1.000,00

1 62501 Adquisició de mobiliari urbà

5.000,00

1 62600 Adquisició
ó d'equips informàtics

2.000,00

1 62900 Senyallització viària / rutes

3.000,00

1 62902 Adquisició llibres per a la biblioteca

5.000,00

1 62903 Adquisició d'altre material
1 64001 Redacció de projectes tècnics i direcció d'obres

12.000,00
2.000,00
189.030,00

En quant al Capítol VII, Transferències de capital, inclou
nclou les habituals
partides destinades als ajuts a particulars per l’arranjament de façanes i la
instal·lació d’energies alternatives, amb 1.000 € i 500 €, respectivament.
Finalment, al Capítol IX, de Passius financers, es consignen 114.000 euros
destinats a l’amortització en aquesta anualitat dels préstecs que té concertats
l’Ajuntament.
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INGRESSOS:
Per a finançar la totalitat de les despeses incloses en els capítols precedents,
l’ajuntament
untament preveu uns ingressos estimats en 3.017.080 euros. D’aquests
ingressos, assenyalem.
En el Capítol I, d’Impostos directes,
directes, es preveu un total d’ingressos
d’1.155.600 euros, el que representa una disminució del 1,51%, amb el
següent detall: Impost sobre
sobre béns immobles, tant de naturalesa rústega com
urbana, es consignen 870.000 €; Impost sobre activitats econòmiques,
econ
es
preveu ingressar 7.000 €; en quant a l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, es consignen 32.000 € i per l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica, es preveuen uns ingressos de 230.500 €.
El Capítol II, d’Impostos indirectes,
indirectes corresponen a l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, es preveuen tan sols 36.000 euros, que
representa una disminució
nució del 80,54% respecte l’any anterior, atesa l’actual
situació immobiliària.
En el Capítol III, de Taxes i preus públics,
públics, es consignen 798.600 euros i
recull les taxes derivades de la prestació de serveis tals com la recollida
d’escombraries, l’abastament
l’abastament d’aigua potable, clavegueram, cementiri, llar
d’infants, ensenyaments musicals i d’anglès, utilització de la piscina i
aprofitaments especials de companyies elèctriques i de telefonia.
Aquest capítol registra un increment del 2,58% respecte l’any anterior,
ante
i sens
dubte la partida més rellevant per la seva quantia és la que correspon a la
recollida d’escombraries, amb 383.000 €, la taxa del qual ha experimentat un
augment del 2,66% en aquesta anualitat. Altres partides rellevants per la seva
quantia són la taxa pel proveïment d’aigua, amb 55.000 €, la de la Llar
d’infants, amb 46.000 €, o bé la quantia de la reserva d’aigua procedent del
CAT destinada al futur Centre penitenciari de Mas d’Enric, que facturem al
Departament de Justícia, entre d’altres.
En el Capítol IV,, relatiu a Transferències corrents, es preveu ingressar un
total de 965.850 euros, amb una reducció del 8,45% respecte l’any anterior.
Corresponen a les aportacions habituals procedents d’altres administracions,
tals com: la participació en els tributs de l’estat o fons de cooperació, amb
620.000 €; o de la Generalitat, amb 170.000 €; el Pla d’acció municipal (PAM)
de la Diputació, amb 85.900 €.
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En quant al Capítol V, d’Ingressos patrimonials,
patrimonials, es preveu ingressar 4.800
euros per interessos
sos de saldos bancaris i concessions de nínxols del
cementiri.
Al Capítol VI d’Alienació d’inversions reals,
reals, No es preveu realitzar cap
alienació d’inversions reals.
Respecte a les Transferències de capital recollides en el Capítol VII, es
reflecteix una
a quantia de 56.230 euros per les aportacions de la Diputació
destinades a l’ampliació de continguts del Centre d’interpretació del castell,
que s’efectuarà en aquest exercici.
Al Capítol IX Variació passius financers,
financers, no es contempla la contractació de
cap operació de crèdit.
Aquestes són, a grans trets, les característiques més significatives del
Pressupost que juntament amb les seves Bases d’Execució i la Plantilla
Orgànica de Personal de l’ajuntament, es sotmet a l’aprovació del plenari.
Finalitzada la seva intervenció, el Sr. alcalde pregunta si vol intervenir algun
Grup.
Pren la paraula el Sr. Francesc Virgili per preguntar si s’han previst mesures
per reduir costos derivats dels consums dels enllumenats públics.
El Sr. alcalde diu que s’ha consultat
consultat la qüestió però que el marge d’estalvi és
reduït perquè les instal·lacions dels enllumenats no son velles, que és quan es
pot assolir un major estalvi, i a més al llarg dels darrers anys s’han fet
actuacions de millora instal·lant làmpades de vapor de sodi de menys
potència, que encara redueixen més el marge d’estalvi que es podria obtenir
substituint els enllumenats actuals.
El Sr. Joan Morlà pregunta a quina inversió
inversió corresponen els 56.000 €
consignats per a la millora del Centre d’interpretació dels castells.
El Sr. alcalde respon que es tracta de millorar i ampliar les instal·lacions
principalment audiovisuals del Centre.
Finalment intervé el Sr. Morlà per manifestar
manifestar que es tracta d’un pressupost de
transició a l’espera que arribin més bons moments.
El Sr. alcalde puntualitza que es tracta d’un pressupost realista, tenint molt
present l’actual situació econòmica general del nostre país.
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Finalment, sense que es produeixin més intervencions, se sotmet a votació el
projecte de pressupost, el qual és aprovat pels onze regidors que integren la
Corporació i per tant amb el quòrum de la majoria absoluta en els termes
següents:
Examinat el projecte de pressupost per
p a l’exercici de 2013.
Examinades les Bases que contenen l’adaptació de les disposicions generals
en matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies de l’ajuntament i
totes aquelles que es consideren oportunes en ordre a la millor gestió del
pressupost
essupost d’acord amb el que estableix el decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
Examinat el pla econòmic i financer que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït, redactat en
n compliment del que disposa l’article 22 del RDL 2/2007,
de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general
d’estabilitat pressupostària.
Atès que el projecte de pressupost esmentat ve acompanyat de la memòria
explicativa i altres documents
documents que es citen a l’article 18 de Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril.
Atès que els art. 25 i 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals estableixen que en la
mateixa sessió en que s’aprova el pressupost s’ha d’aprovar la plantilla de
personal.
TRLRHL
Atès l’art. 168 del citat decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, TRLRHL.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici de 2013, els estats
de despeses i ingressos del qual importen la quantitat de 3.017.080
€ (tres milions disset mil vuitanta euros),
euros), essent el resum per
capítols el següent:

PRESSUPOST D’INGRESSOS:
Cap. 1. IMPOSTOS DIRECTES
Cap. 2. IMPOSTOS INDIRECTES
Cap. 3. IMPOSTOS I ALTRES INGRESSOS

EUROS
1.155.600 €
36.000 €
798.600 €
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Cap. 4. TRANSFERÈNCIES
SFERÈNCIES CORRENTS
Cap. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Cap. 6. ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
Cap. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Cap. 9. PASSIUS FINANCERS

965.850 €
4.800 €
0€
56.230 €
0€

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

3.017.080 €

PRESSUPOST DE DESPESES:
DESPES
Cap. 1. DESPESES DE PERSONAL
Cap. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
Cap. 3. DESPESES FINANCERES
Cap. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Cap. 6. INVERSIONS REALS
Cap. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
C
Cap. 9. PASSIUS FINANCERS

EUROS
897.692 €
1.602.387 €
28.600 €
183.871 €
189.030 €
1.500 €
114.000 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
Segon.

3.017.080 €

Aprovar la plantilla de personal segons el detall següent:

PERSONAL

SITUACIÓ

GRUP CD CE

FUNCIONARIS
ADMINISTRACIÓ
GENERAL
Secretària-Interventora
Interventora

Catalina Eva Alemany Covas

A1

27 SI

Administrativa
Agutzil
Vigilants

Berta Jarque i Voltas
Salvador Mateu i Coll
Santi Padrell i Plana
Joan T. Vàzquez i Orellana
Xavier Roch i Adserà
Francisco J. Iborra Martinez
Vacant (concurs oposició)

C1
AP
AP
AP
AP
AP
A2

20
14
12
12
12
12
16

Josep Llop i Tous

A1

27 SI

Tècnic B
ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL
Arquitecte

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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PERSONAL EVENTUAL
Adjunt de Secretaria

Jordi Cabré i Martorell

PERSONAL
RSONAL LABORAL FIX
Auxiliars Administratius

Peó de neteja
Operaris
diversos
Paleta

Anna Recasens i Recasens
Eduard Padró i Obiol
Núria Gavaldà i Salort
Sandra Real i Núñez
Vacant
Vacant
treballs Ramon Baena i Accensi
Vacant
Josep Zaragoza i Solé

D
D
D
D
D

16
16
16
16
16

E 11
E 11
D 14

PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Auxiliar administratiu
Bibliotecària
Netejador de carrer
Netejadora

Peons

Olga Urgel Luelles
Isabel Llavoré i Fàbregas
Avelino Rodrigo i Sanchez
Encarna Gregorio i Rodriguez
Josefina Martínez Oña, a temps
parcial
Ebou Bandeh Dansira
Antonio Tarrés Quiroga
Falco A. Bastos Croccia de Carvalho

Professors d'Anglès

Lynne Patricia Proctor Burrell, a temps parcial

Professors de música

Meritxell Ferré i Saigí, a temps parcial
Xavier Font i Rius, a temps parcial
Jordi Adserà i Roig, a temps parcial
Sònia Molina i Llauradó, a temps parcial
Mariona Fernández i Blanco, a temps parcial
Emilia Recasens i Collado, a temps parcial
par

Professor de plàstica

Jordi Solé i Blanco, a temps parcial

Monitoratge Ludoteca
Tècnica de Turisme
Tècnic Informàtic

Vacant, a temps parcial
Ana Garrido Elena, a temps parcial
Jordi Altés i Martí, a temps parcial
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Tercer.

Aprovar les Bases d’execució del pressupost i la modificació del
catàleg de llocs de treball tipus de l’ajuntament.
l’ajuntament

Quart.

Aprovar l’inventari de béns i drets de la corporació.

Cinquè. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 15 dies
hàbils, durant
nt els quals podrà ser examinat i es podran formular
reclamacions davant del Ple de l’ajuntament, transcorregut aquest
termini sense que s’hagi presentat cap reclamació es tindrà per
definitivament aprovat; altrament, es portarà de nou al ple als
efectes de
e resoldre sobre les reclamacions presentades.
12. Aprovació de la sol·licitud d’inclusió d’inversions i despeses de
conservació i manteniment a la convocatòria per a la formulació del Pla
d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, quadrienni 2013-2016,
2013
i
de la documentació necessària per acollir-s’hi.
acollir
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Vist el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases
reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al
període 2013-2016
2016 i s’obre la convocatòria única per aquest període.
període
Atès que aquest Decret també regula, de forma conjunta, el Pla d’Acció
Municipal de la Diputació de Tarragona
Tarragona per al quadrienni esmentat.
Tal i com ja es va fer amb l’anualitat de 2012, la Diputació, davant les
dificultats econòmiques en què es troben els municipis, atorga als ens locals,
en funció de la seva planificació i els seus recursos, la possibilitat
possibilit d’assignar
l’import del PAM, alternativament o de forma combinada, als programes
següents:
- Programa d’inversions: Actuacions destinades a l’execució d’obres i
l’adquisició de béns que afectin serveis de competència municipal.
- Programa de despeses corrents: Per a facilitar el finançament i pagament
de les actuacions de manteniment, reparació i conservació dels serveis i
equipaments municipals, i així activar l’economia i afavorir el pagament als
proveïdors.
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En la distribució del PAM, per al quadrienni
quadri
2013-2016
2016 efectuada tenint en
compte el nombre de residents a cada municipi i una assignació fixa també
per trams de població, a l’ajuntament li corresponen 343.702,45 €, o el que és
el mateix 85.925,61 € per any, els quals s’estima convenient destinar a
sufragar el cost de despesa corrent de subministraments i manteniments,
bàsicament, de l’enllumenat públic, serveis de neteja, transport i seguretat de
les instal·lacions
ons públiques.
Examinada la documentació necessària per concórrer a la convocatòria dels
ajuts esmentats, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.
Vist el que disposa l’article 234.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova
a el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria del Pla d’Acció Municipal
de la Diputació de Tarragona, quadrienni 2013-2016
2013 2016.

Segon.

Aprovar
rovar tota la documentació necessària que justifica la inclusió de
la sol·licitud al PAM 2013-2016,
2013 2016, que consta a l’expedient i es dóna
per reproduïda.

Tercer.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.

Quart.

Trametre a la Diputació de Tarragona i al Departament de
Governació i Relacions Institucionals tota la documentació tècnica i
administrativa necessària de conformitat amb les bases reguladores
de la convocatòria.

13. Aprovació de la sol·licitud d’inclusió
d’inclusió d’inversions i despeses de
conservació i manteniment a la convocatòria per a la formulació del Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, quadrienni 2013-2016,
2013
i de la
documentació necessària per acollir-s’hi.
acollir
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Vist el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases
reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al
període 2013-2016
016 i s’obre la convocatòria única per aquest període.
període

Ajuntament del Catllar

Atès que aquest Decret també regula, de forma conjunta, el Pla d’Acció
Municipal de la Diputació de Tarragona per al quadrienni esmentat.
Com a novetat per a la present convocatòria del PUOSC, s’han eliminat els
tradicionals programes que el conformaven i s’ha creat una línia de
finançament d’inversions, on en concurrència competitiva amb la resta de
peticions, es poden presentar les obres municipals que s’estimi convenient, i
una línia de manteniment
manteniment i conservació, en règim de simple concurrència, la
qual suposa una quantitat anual fixa a determinar per atendre aquest tipus de
despesa.
Examinada la documentació necessària per poder concórrer al PUOSC 20132013
2016, línia de manteniment i conservació, que
que consta a l’expedient i es dóna
per reproduïda.
Vist el Decret 335/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la declaració de la
implantació d’equipaments penitenciaris al territori de Catalunya, en el qual es
preveu una valoració específica per als municipis
municipis en el terme dels quals es
declari la implantació d’un equipament penitenciari.
Vist el que disposa l’article 234.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer. Concórrer a la línia de manteniment i conservació del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya, quinquenni 2013-2016
2013 2016 per fer front a
les despeses incloses a l’article pressupostari 21 de l’annex 3 de
l’Ordre
Ordre EHA/3565/2008, relatiu a reparacions, manteniments i
conservació.
Segon.

Aprovar tota la documentació necessària que justifica la inclusió de
la sol·licitud al PUOISC 2013-2016
2013 2016 que consta a l’expedient i es
dóna per reproduïda.

Tercer.

Sol·licitar
itar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.

Quart.

Trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals
tota la documentació tècnica i administrativa necessària de
conformitat amb les bases reguladores de la convocatòria.
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14. Aprovació de complements addicionals a 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, en determinats supòsits.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de 27 de setembre de 2012 s’aprovà
el complement de les prestacions
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 amb les següents
característiques i pressupòsits:
- Quan la situació d’incapacitat
capacitat 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
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
loc que es percebien el mes anterior a aquell en què 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
ol·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
serà d’aplicació als empleats públics que a 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, es trobin en la situació d’incapacitat
d’incapacitat temporal, als quals se’ls
aplicarà la normativa en vigor anterior a aquesta data.
Complementàriament a les mesures enumerades, es considera convenient
introduir nous complements retributius per a la millora de les condicions de
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protecció dels treballadors de l’ajuntament i que no s’havien contemplat en
l’anterior acord, amb el tenor literal següent:
“- Excepcionalment i de forma degudament justificada s’establirà un
complement retributiu des del primer dia de la baixa i fins que s’assoleixi com
co
a màxim el 100% de les retribucions que gaudien en cada moment, en els
supòsits següents:
a) Hospitalització.
b) Intervenció quirúrgica.
c) Malaltia greu validada pel servei mèdic d’empresa en consideració a
l’enumeració feta pel Reial Decret 1148/2011,
1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i
desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació
econòmica per cura de menors afectats per càncer o d’altres malaltes greus.
d) Dones embarassades i dones víctimes de la violència de gènere.
- Determinar
eterminar que el comunicat de baixa que justifiqui l’absència s’ha de
presentar el primer dia i igualment s’ha de presentar un comunicat de
confirmació setmanalment.”
Atès que els recursos ordinaris del pressupost de l’ajuntament són suficients
per fer front
ont 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 acorda:
Primer.

Complementar les prestacions que percebrà el personal
person funcionari
inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral
al seu servei, excepcionalment i de forma degudament justificada
amb un complement retributiu des del primer dia de la baixa i fins
que s’assoleixi com a màxim el 100% de les
les retribucions que
gaudien en cada moment, en els supòsits següents:
a) Hospitalització.
b) Intervenció quirúrgica.
c) Malaltia greu validada pel servei mèdic d’empresa en
consideració a l’enumeració feta pel Reial Decret 1148/2011, de 29
de juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, en el sistema de la
Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors
afectats per càncer o d’altres malaltes greus.
d) Dones embarassades i dones víctimes de la violència de gènere
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Segon.

Determinar que el comunicat
comunicat de baixa que justifiqui l’absència s’ha
de presentar el primer dia i igualment s’ha de presentar un
comunicat de confirmació setmanalment.

Tercer.

Suspendre i deixar sense efecte els Acords, Pactes i Convenis
vigents que contradiguin el disposat en aquest acord.

Quart.

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.

15. Moció que presenten els grups municipals de CIU, PSC-PM,
PSC
UNICAT i
ICV-EUIA-E
E en defensa del model d’escola catalana.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament,
l’ajuntament, amb el vot a favor dels grups municipals de
CIU (4), PSC (2), d’UNICAT (3) i d’IC-V
d’IC V (1), amb el vot en contra del PP (1),
acorda aprovar la següent Moció:
Han passat 30 anys i avui podem dir que l'escola catalana te un model
educatiu consolidat, basat en la no separació dels infants i joves per raó de
llengua, que fa possible el coneixement de les dues llengües oficials per part
de l'alumnat en acabar l'ensenyament obligatori, tot afavorint la cohesió social
i la igualtat d'oportunitats. La immersió lingüística
lingüística i la consideració del català
com a llengua vehicular han donat forca i solidesa a aquest model, el qual ha
estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions
internacionals, i es un referent com a model pedagògic eficient en el Marc
Europeu de les Llengües.
Recentment el ministre d’Educació, Jose lgnacio Wert, anunciava l'esborrany
de Llei Orgànica de millora de la qualitat educativa (LOCME).
L'actual redactat de l'esborrany amenaça amb convertir la llengua catalana en
una assignatura
ura optativa i residual i per això creiem necessari i reclamem des
de l’ajuntament un gran acord a Catalunya amb tots els representants
d'entitats, agents educatius i partits politics contra aquesta reforma.
L'esborrany de reforma educativa relega el català
català com a assignatura residual,
per darrere de la llengua castellana o l'aprenentatge d'una primera llengua
estrangera.
El text presentat suposa un atac frontal contra el model d’immersió lingüística,
que s'ha contrastat com a un model d’èxit, un menyspreu a les competències
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del govern de la Generalitat en matèria educativa i un menysteniment al
conjunt de la comunitat educativa i a la societat catalana.
L'esborrany també suposa consolidar la segregació d'alumnes per sexe,
blindant per llei els concerts amb les escoles que segreguen. A aquesta
segregació ara s’afegirà la segregació per llengua, generant un escull a la
cohesió social en els barris i en el conjunt del país, i planteja un model
adoctrinador i ideològic perquè elimina l'assignatura d’Educació per
pe a la
Ciutadania, potencia les creences religioses i incentiva l’elecció de
l'assignatura de religió per part de l'alumnat.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Rebutjar l'esborrany de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat
Educativa
a (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació, i
demanar la retirada del mateix.

Segon.

Seguir impulsant el model d’immersió lingüística a Catalunya:
Pedagògicament sostenible, jurídicament viable i socialment
acceptat.

Tercer.

Declarar que l'actual
l'actual model d’immersió lingüística ha portat resultats
netament positius per l’educació del nostre país, donant lloc a un
sistema educatiu que en cap cas ignora el coneixement del castellà
i, per tant, reafirmar el nostre convenciment que la llengua catalana
és i ha de continuar sent la llengua vehicular del sistema educatiu
català així com l'eina indispensable que possibiliti la cohesió social
del nostre país.

Quart.

Defensar la necessitat d'impulsar un gran acord a Catalunya amb
tots els representants d'entitats,
d'entitats, agents educatius i partits politics
contra aquesta reforma.

Cinquè. Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament
d'Ensenyament en la defensa de les competències educatives de
Catalunya, i en totes aquelles actuacions que porti a terme
te
per a
defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola.
Sisè.

Instar el Govern de l'Estat i el Govern de la Generalitat l'aturada de
qualsevol mena de reducció dels recursos humans, infraestructurals,
logístics o econòmics a l’educació per
per evitar la pèrdua de qualitat i
de les condicions de treball que les mesures dels darrers anys estan
provocant.
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Setè.

Comunicar aquests acords al President del Govern d'Espanya, al
President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del
Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya; a la Conselleria d'Ensenyament; als grups parlamentaris
del Congres dels Diputats i del Senat; i als presidents de
l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de
Catalunya.

16. Moció que presenta el grup municipal del PSC-PM
PSC
contra les
retallades d’educació aprovades pel govern de l’estat.
Després de la lectura de l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
el Sr. alcalde, pren la paraula el regidor Sr. Antonio
Antonio López que llegeix i
defensa la moció.
Acte seguit intervé el Sr. Fernando Martínez per argumentar que en temps de
crisi no es pot gastar i gastar en un model educatiu amb 56 modalitats d’ESO i
amb més de 100 de batxillerat i en el que molts estudiants
estudian no finalitzen la
formació. Això és llençar els diners. S’ha de retallar en tot, i l’educació és un
àmbit més.
Intervé el Sr. alcalde i diu que l’actual situació econòmica és dramàtica i per
aquest motiu les retallades són inevitables, però tocar el sistema
sis
sanitari i
l’ensenyament és tocar el moll de l’os, en depèn el futur del nostre país.
Malgrat tot, és difícil solucionar el problema, però l’objectiu de la moció,
malgrat esdevingui testimonial, és posar pressió al respecte.
Intervé el Sr. Marcelo Javier
Javier Tarantino dient que veu la situació de manera
semblant, que s’ha arribat a aquest punt per una concatenació d’actes de
mala gestió i administració previs. Cal intervenir amb delicadesa, de forma
gradual i procurant que les retallades no afectin tant a la gent.
Pren la paraula el Sr. Virgili i diu que les retallades s’han d’aplicar on cal,
doncs tenim una de les xarxes de tren d’alta velocitat més llargues del món.
Intervé el Sr. Morlà i diu que UNICAT votarà a favor de la moció tot i no
compartir-la en tota la seva extensió, doncs la Generalitat té competència
exclusiva en educació però el Govern de l’estat es posa en tot. L’anterior
govern no era tant intervencionista.
El Sr. López argumenta que aquesta llei envaeix competències de l’a
Generalitat i per tant, la moció pretén rebutjar la intromissió de l’estat, almenys
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en aquest àmbit, tot i que som conscients que s’ha de retallar, també cal tenir
en compte la pujada de les taxes universitàries i l’increment de les ràtios
d’alumnes per aula.
Finalment,
nt, el ple de l’ajuntament, amb el vot a favor dels grups municipals de
CIU (4), PSC (2), d’UNICAT (3) i d’IC-V
d’IC V (1) i amb el vot en contra del PP (1),
acorda aprovar la següent Moció:
El Consell de Ministres va aprovar per Reial Decret-Llei,
Decret Llei, el passat 20 d’abril de
2012, un conjunt de mesures que afecten a l’educació -especialment al
sistema públic d’educaciód’educació i que suposaran una retallada de 3.000 milions
d’euros per curs escolar.
D’entre les diferents mesures aprovades, n’hi ha que afecten a aspectes
normatius
rmatius de caràcter bàsic, com ara l’increment d’un 20% de les ràtios
d’alumnes per aula, la possibilitat que els instituts ofereixin solament una
modalitat de Batxillerat o la congelació de l’increment d’hores en els
currículums dels Cicles formatius de FP.
F
D’altres mesures aprovades, actualment són competència de les autonomies,
com ara no cobrir les substitucions del professorat fins a 10 dies de baixa, no
incloure nous conceptes retributius a les nòmines del professorat o l’
increment d’hores lectives del professorat (25 hores lectives a primària i 20
hores lectives a secundària).
En l’esmentat Reial Decret-Llei,
Decret Llei, desapareixen el programa “Escuela 2.0” per
promoure l’ús de les noves tecnologies a l’aula i el programa de cooperació
amb les CCAA i els Ajuntaments
Ajuntaments per promoure places escolars d’escoles
bressol.
Paral·lelament a aquest conjunt de mesures, es va aprovar també l’increment
del preu de les taxes universitàries, que pot significar un augment de fins al
66%.
Ateses aquestes mesures aprovades pel Consell de Ministres en l’esmentat
Reial Decret-Llei,
Llei, que afecten l’educació de tot l’alumnat en totes les etapes
educatives, des de la primera infància, fins a la universitat, així com la qualitat
del sistema educatiu, sobretot públic, a la seva equitat i igualtat d’oportunitats,
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
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Primer.

Rebutjar aquestes mesures perquè van en detriment de l’educació i
formació dels nostres joves, tornant a nivells de funcionament i
organització del sistema educatiu d’abans
d’abans de la LOGSE (1990)

Segon.

Rebutjar la invasió competencial que atempta una vegada més
contra l’estat de les autonomies i fonamentalment contra l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.

Tercer.

Reclamar al govern de la Generalitat que rebutgi aquestes mesures
mesu
en tant que envaeixen competències de la Generalitat de Catalunya,
i així mantenir la qualitat de l’educació necessària amb criteris
d’equitat i justícia social.

Quart.

Traslladar aquest acord al Consell escolar municipal, al centre
educatiu del Municipi,
Municipi, al AMPA de l’escola l’Agulla, al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes.

17. Moció que presenta el grup municipal del PSC-PM
PSC PM per garantir el dret
a l’habitatge.
Després de la lectura
a de l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
el Sr. alcalde, pren la paraula el regidor Sr. Antonio López que llegeix i
defensa la moció.
Intervé el Sr. Javier Tarantino per manifestar que l’habitatge és un dret de les
persones, com el del treball, i l’Estat ha de vetllar per garantir-los.
garantir
Per tant
està totalment d’acord amb la moció.
El Sr. Martínez justifica que s’abstindrà en la votació del text perquè és una
moció enrevessada, confosa. En quant al tema dels desnonaments hi està
d’acord,, però hi ha qüestions al respecte dels impagaments que no
comparteixo.
El Sr. Morlà diu que el grup d’UNICAT s’abstindrà perquè considera partidista
el redactat de la moció, més si tenim en compte que l’anterior president, Sr.
Zapatero es va oposar a la dació en pagament argüint que no volia posar en
perill el sistema bancari. Estem d’acord amb el fons, però no pas amb el
redactat.
El Sr. alcalde diu que malgrat el redactat de la moció no sigui massa reeixit,
en aquest cas el nom no fa la cosa, i el text té la virtut de no caure en la
demagògia i fer un brindis al sol, com en d’altres textos similars que
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darrerament hem tingut ocasió de valorar. Per tant, es perfectament
assumible.
Finalment, el ple de l’ajuntament, amb el vot a favor dels grups municipals
municipa de
CIU (4), PSC (2) i d’IC-V
d’IC V (1) i amb l’abstenció d’UNICAT (3) i del PP (1),
acorda aprovar la següent Moció:
Les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi;
una crisi que ha comportat l’augment de l’atur i amb ell, milers de persones en
una situació límit que els impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques com
ara el pagament del seu habitatge habitual. Són moments excepcionals i com
a tals s’han de trobar solucions immediates i efectives, solucions reals en
definitiva als problemes que s’acudeix la ciutadania com és la situació que
s’està produint a la nostra ciutat, a Catalunya i al conjunt d’Espanya al voltant
dels processos de desnonaments de famílies dels seus habitatges habituals.
Cal reaccionar de forma contundent
contundent i immediata garantint que les
conseqüències de la crisi no recaiguin sobre la part més vulnerable del
contracte hipotecari: les famílies. Són indispensables polítiques que atorguin
garanties reals als afectats per una situació d’insolvència de forma immediata
imme
i
en el futur, per tal que no hi hagi cap família sense llar i cap llar sense família.
Les mesures adoptades fins avui han estat insuficients per resoldre i/o pal·liar
la situació dels deutors hipotecaris per la parcialitat i timidesa de les mesures
aplicades.
Han estat, novament, les administracions locals treballant coordinadament
amb les entitats socials i plataformes per l’habitatge i de defensa d’afectats les
que estan donant resposta com poden, sense competències ni recursos a les
situacions viscudes
iscudes per les famílies en aquests processos.
Els ajuntaments, com institucions més properes a la ciutadania i coneixedores
de primera mà dels seus problemes, no es poden quedar de braços creuats.
Els poders públics han de posar en marxa un pla integral
integral que doni respostes
als problemes presents i futurs del sobre endeutament hipotecari. No ens
podem centrar únicament en la dació en pagament -que
que allibera el deutor de
la càrrega financera però no soluciona la pèrdua de l’habitatgel’habitatge sinó que
també és necessari
ssari regular el sobre endeutament com a factor social de risc i
exclusió, i garantir el dret a l’habitatge.
En un estat social i democràtic de dret és inadmissible que totes les
conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte,
contra
mentre que les entitats financeres, en bona mesura responsables de la crisi,
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rebin ajudes milionàries de diner públic sense assumir cap responsabilitat,
alhora que continuen generant importants beneficis anuals.
Malgrat tractar-se
se d’una normativa de competència estatal, els seus dramàtics
efectes es concreten bàsicament a l’àmbit municipal, atès que és als
ajuntaments on s’adrecen majoritàriament les persones afectades en busca
d’ajuda. Els ajuntaments en resulten doblement perjudicats: per una banda es
vulneren els drets fonamentals dels seus ciutadans i ciutadanes i, per l’altra,
reben totes les peticions d’ajuda de les famílies empobrides en un context de
plena crisi, quan els recursos són encara més escassos.
Atesa la greu situació i la insuficiència
insuficiència del Reial Decret del Govern aprovat el
15 de novembre, que ja que exclou milers de famílies que seguiran patint igual
que actualment una situació absolutament dramàtica. Atesa la darrera
proposta anunciada pel Govern de l’Estat de concedir el permís de residència
a persones immigrants que comprin un pis per sobre de 160.000€.
160.000
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Reconèixer la tasca realitzada pels ajuntaments i les plataformes
ciutadanes en la conscienciació social pel fenomen de
d la crisi
hipotecària i per les accions pal·liatives que han fet i estan fent a dia
d’avui.

Segon.

Instar el Govern de l’Estat a reformar en profunditat la Llei
Hipotecària tenint com a principal objectiu que cap família hagi
d’abandonar la seva llar davant
davant la impossibilitat d’afrontar els
pagaments de la hipoteca, així com la dació en pagament com a
última solució en el cas de pèrdua de l’habitatge habitual. I exigir la
paralització de tots els desnonaments fins que entri en vigor el nou
marc legal, així
així com els interessos de demora del deute.

Tercer.

Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives
que impedeixin el sobre endeutament de famílies i persones i que, a
la vegada, els garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés
d’acc a
l’habitatge.

Quart.

Impulsar les mesures necessàries per tal que el futur banc dolent
(SAREB) destini com a mínim el 50% dels habitatges que adquireixi
a lloguer social, administrat pels ajuntaments.

Cinquè. Recolzar les iniciatives parlamentàries que tinguin com a objectiu
lluitar contra els desnonaments, el sobre endeutament i la
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insolvència familiar com la ILP per a la regulació de la dació en
pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social, com
la Proposició de Llei aprovada pel Parlament de Catalunya contra el
sobre endeutament de les famílies i de les persones i per a la
protecció de les persones deutores en el procés d’execució
hipotecària de l’habitatge habitual i la Proposició de llei presentada
pel PSOE al Congreso de los Diputados
Diputados el passat mes d’octubre.
Sisè.

Rebutjar el Real Decreto-ley
Decreto ley 27/2012, de 15 de noviembre, de
medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, aprovat pel Govern d’Espanya per no ser més que un
pedaç que manté el desequilibri
desequilibri en favor del creditor i pel seu
caràcter clarament restrictiu que generarà amplia frustració a un
gran nombre de famílies que quedaran excloses i que no resol el
problema real.

Setè.

Rebutjar de manera contundent la proposta del Govern de l’Estat de
concedir el permís de residència a aquelles persones immigrants
que comprin habitatges a un preu superior als 160.000 euros per
discriminatòria i immoral.

Vuitè.

Instar el Govern de la Generalitat la posada en marxa, de forma
urgent, d’un Programa d’atenció
d’atenció a les persones desnonades que
implementi un programa de mesures, coordinades amb el món local,
de seguiment a les persones i/o famílies en situació de
desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges en
règim de lloguer assequible, així
així com d’ampliació dels recursos per
donar suport i assistència jurídica i financera a les famílies i/o
persones que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge
per deute hipotecari, mitjançant el Servei Públic d’Atenció a les
Persones que pateixen
pateixen aquesta situació (OFIDEUTE).

Novè.

Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de
coordinació amb les administracions locals que en aquests moments
estan assumint l’impacte socioeconòmic dels processos de
desnonament de famílies a les
le nostres ciutats.

Desè.

Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri
d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups
parlamentaris del Congrés i Senat, al Presidència del Govern de la
Generalitat, Parlament de Catalunya,
Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca, a les entitats socials locals implicades i a les
associacions de veïns del municipi.
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18. Moció que presenta el grup municipal del PSC-PM
PSC PM de rebuig a la Llei
10/2012, de 20 de novembre, per la que es regulen determinades taxes en
l’àmbit de l’administració de justícia.
Després de la lectura de l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
el Sr. alcalde, pren la paraula el regidor Sr. Antonio López que llegeix i
defensa la moció.
Intervé el Sr. Martínez
tínez i diu que votarà en contra per dos motius. En primer
terme perquè ho considero adient per la situació judicial i com a professional
del sector sé com estan els jutjats. Per això trobo bé l’establiment de les taxes
com a mesura dissuasòria. En segon lloc, hi ha el servei de justícia gratuïta
pels que no tenen recursos per pledejar i a més, els que tenen uns ingressos
superiors als 1100 € han de pagar unes taxes que van dels 100 als 300 €.
Quantitats no massa significatives, però que faran que tots plegats
ple
ens
repensem acudir als jutjats.
El Sr. López respon que en determinats supòsits, com ara recórrer multes de
trànsit, pot ser mes cara la taxa que la quantia objecte del recurs.
El Sr. Martínez diu que els professionals es queixen, argumenten en contra,
con
pel fet de la possible pèrdua de clients.
El Sr. alcalde intervé i diu que en moments com els actuals s’han de treure
recursos econòmics en tots els àmbits, però caldria una regulació més
coherent per evitar que surti més car recórrer que el reconeixement
reconeix
del dret
controvertit. Caldria tenir en compte aquesta casuística.
El Sr. Morlà diu que el seu grup és municipalista i aquest supòsit s’escapa
dels seus objectius. Malgrat això, son conscients que s’han de posar barreres
per no col·lapsar el sistema garantint els principis de justícia universal i
gratuïta. Per tot això, s’abstindran.
Finalment, el ple de l’ajuntament, amb el vot a favor dels grups municipals de
CIU (4), PSC (2) i d’IC-V
d’IC V (1) i amb l’abstenció d’UNICAT (3) i amb el vot en
contra del PP (1), acorda aprovar la següent Moció:
Atesa la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat del 21 de novembre de 2012,
de la Llei 10/2012 de 20 de novembre que estableix un nou sistema de taxes
judicials; suprimint les exempcions previstes fins ara per les persones físiques
i les persones jurídiques de reduïda dimensió, ampliant l’establiment de taxa a
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la jurisdicció civil i contenciós-administrativa
contenciós administrativa i a la jurisdicció social; i
incrementant molt substancialment el tipus impositiu.
Atesa la fixació d’aquesta
aquesta manera d’una quota tributària fixa per actuació
judicial i una quota tributària variable addicional en funció de la quantia del
procediment.
Atès que l’entrada en vigor de la Llei 10/2012 esdevé al dia següent de la
seva publicació en el B.O.E.
Atès
tès que la referida Llei estableix uns límits que no atenen al Principi de
Progressivitat.
Tot i que s’implanta el no pagament d’aquesta taxa judicial per les
administracions públiques i les persones que tinguin justícia gratuïta, totes
aquelles unitats familiars que tinguin ingressos conjunts que superin els 1.100
euros mensuals, tindran que pagar la referida taxa, en el mateix import que
una família amb ingressos més que suficients o una corporació multinacional.
D’aquesta manera, una gran majoria de ciutadans
ciutadans i ciutadanes hauran de
renunciar a sol·licitar tuteles freqüents.
En l’àmbit laboral, la nova regulació té un impacte molt important. Amb la nova
regulació és obligatori pagar per recórrer una sentència desfavorable. És a dir,
un treballador acomiadat
iadat haurà de preveure una taxa per recórrer una
denegació de subsidi d’atur o la qualificació de incapacitat front a la Seguretat
Social.
I en l’àmbit administratiu, podem veure exemples a totes llums
desproporcionats com el recurs davant una multa de trànsit
t
on la taxa
superarà en dues vegades pel cost de l’import reclamat.
Atès que l’establiment de qualsevol taxa i, en especial aquesta, suposa una
limitació i impediment real a l’accés de la majoria dels ciutadans i ciutadanes a
la justícia, restringintt l’ús únicament a aquells ciutadans que disposin d’una
millor situació econòmica. I en aquest sentit, deixant palesa la vulneració el
dret constitucional de la tutela judicial efectiva reconeguda a l’article 24.1 CE.
Atès que l’actual situació de crisi econòmica
econòmica ha fet emergir un gran nombre de
conflictes i situacions (desnonaments en execucions hipotecàries,
participacions preferents, etc), en els que la limitació a l’accés a la justícia en
funció de la capacitat econòmica deixa especialment indefensa la part dèbil o
menys afavorida econòmicament.
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En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Manifestar el seu rebuig a l’aprovació de la Llei 10/2102 per la que
es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de
Justícia ja que creiem
creiem fermament en el Dret a una tutela judicial
efectiva, entesa com el dret d’accés a la justícia de tots els
ciutadans en pla d’igualtat i sense restriccions derivades de la seva
capacitat econòmica.

Segon.

Que la igualtat davant els poders públics i especialment,
especialment, davant la
Justícia, ha de quedar garantida com a pilar bàsic de la democràcia.

Tercer.

Sol·licitar al Govern de l’Estat i a totes les instàncies competents la
tramitació legislativa pertinent per tal de evitar l’aplicació i deixar
sense efecte
te l’esmentada normativa que vulnera els principis bàsics
de llibertat, igualtat i justícia inspiradors de l’ordenament jurídic
constitucional, principis que tenen el deure d’impulsar i promoure els
poders públics.

Quart.

Donar a conèixer a la ciutadania
ciutadania el contingut de la present moció,
notificant-la
la als mitjans de comunicació,associacions de veïns i
veïnes.

19. Precs i preguntes.
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular algun prec o
alguna pregunta.
ntervé el Sr. Morlà per formular un prec en el sentit de restituir
En primer lloc intervé
la bandera independentista que s’havia posat al castell i que es va retirar
durant el període electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya, més si
tenim en compte que el resultat de les mateixes
mateixes ha estat independentista, i
recollint la petició del Comité Local de l’Assemblea Nacional Catalana.
El Sr. alcalde diu que entén el què es demana però que primer seria bo que
els particulars la pengessin als seus domicilis i així quedaria clara la voluntat
vo
d’aquesta demanda.
Intervé el Sr. Martínez, demanant que no es posi la bandera independentista
ni al castell ni a la casa de la vila, en compliment de la normativa sobre
banderes.
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I, essent les vuit i cinc minuts del vespre, i no havent-hi
havent hi més assumptes
ass
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

