Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011

A la Casa de la Vila del Catllar, essent la una del migdia del dia vint-i-nou
vint
de
setembre de l’any dos mil onze, sota la Presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i
Colomina, Alcalde-President,
President, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs/Sres.
Regidors/es que després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària del
Ple de l’ajuntament, amb l’ordre del dia que després es dirà.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Josep M Gavaldà i Colomina
Col
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
Fernando Martínez del Campo
Marcelo
elo Javier Tarantino
SECRETARIA:
Catalina Eva Alemany i Covas
ORDRE DEL DIA DEL PLE:
1. Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes corresponents a les
sessions extraordinàries de dates, respectivament, 11 i 30 de juny de 2011.
2. Informe de l’alcaldia.
3. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió
ordinària núm. 2011/180 al 2011/463.
4. Proposta de donar compte de la constitució del Grup polític municipal
d’UNICAT.
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5. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva
definitiva del Mapa d’Instal·lacions
Esportives Municipals.
6. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de les Bases que han de regir
la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter
individual per a l’adquisició de llibres de text per als alumnes del CEIP l’Agulla.
7. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable a
la urbanització Coll de Tapioles i a part de la Guinardera.
8. Proposta
roposta d’aprovació inicial de la modificació de diverses ordenances
establint que les bonificacions ho seran en funció de la renda.
9. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora del preu públic per l’assistència a cursos
cursos organitzats per aquest
ajuntament.
10. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora del preu públic per utilització del servei de transport escolar
municipal.
11. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança
l
fiscal
reguladora de la taxa per la prestació del servei de Llar d’Infants.
12. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora
del preu públic per a la celebració de bodes civils.
13. Proposta d’aprovació inicial de la
la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les
reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena.
14. Proposta d’aprovació inicial de la modificació
modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa de cementiri municipal.
15. Proposta d’aprovació inicial del reglament regulador de la cessió d’ús dels
espais municipals.
16. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
a l’ús dels espais municipals.
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17. Proposta d’aprovació inicial del reglament regulador de l’ús de les
instal·lacions esportives municipals.
18. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
a l’ús de les instal·lacions esportives
es
municipals.
19. Proposta de ratificació del Decret núm. 2011/363 mitjançat el qual es fixen
les festes locals del municipi per a l’any 2012.
20. Proposta d’aprovació del Compte General del Pressupost de l’any 2010.
21. Proposta d’acceptació de les obres d’urbanització del polígon P de Mas de
Pallarès.
22. Moció que presenten els grups UNICAT, PP i IC-V
IC V per la instal·lació d’una
marquesina a la parada d’autobusos del Catllar.
23. Moció que presenten els grups de CIU, PSC, UNICAT i IC-V
IC en defensa
de l’actual model educatiu d’immersió lingüística a l’escola catalana.
24. 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
S EXTRAORDINÀRIES DE DATES 11 I 30 DE JUNY DE
2011.
S’aproven per unanimitat i sense cap esmena els esborranys de les actes de
la sessions extraordinàries, respectivament, de dates 11 de juny de 2011, de
constitució del nou ajuntament i d’organització, de 30 de juny de 2011, 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:
a) Respecte a subvencions rebudes de la Generalitat de Catalunya, s’informa
que el Departament de Treball ens atorgà la totalitat dels projectes presentats
a la convocatòria d’ajuts per a la contractació de treballadors en situació
d’atur, en el marc dels Plans d’Ocupació, dels quals se’n donà compte
c
en el
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plenari del passat 31 de març. En aquest sentit, s’informa que s’ha procedit a
la contractació dels vuit treballadors per un període de sis mesos, del 29 de
juny al 28 de desembre, en els termes següents:
Pla 1. Neteja de boscos, perímetres d’urbanitzacions
d’urbanitzacions i zones verdes, 4
treballadors contractats: Srs. Manuel Franco Coso Garcia, Npanchu Camara,
Francisco Fontanet Roig, Florin Leustean.
Pla 2. Neteja de la llera del riu i el seu entorn, 2 treballadors contractats: Srs.
Pere Boronat Gavaldà i Eric Tomàs Gregorio.
Pla 3. Manteniment de parcs i jardins, 2 treballadors contractats: Carlos Millan
Ferrete i Alfonso Gallardo Rodríguez.
b) Respecte de les convocatòries d’ajuts de la Generalitat de Catalunya,
l’ajuntament ha concorregut a l’efectuada
l’efectuada pel Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació per a les programacions culturals que incloguin activitats de
caràcter professional en l’àmbit de la música, les arts escèniques i/o les arts
visuals que es duguin a terme a municipis de Catalunya de menys
me
de 8.000
habitants, corresponents a l’any 2011 amb un cost de projecte de 60.363,50
6
€i
una petició d’ajut de 30.181,75 €.
c) Respecte de les convocatòries d’ajuts de la Diputació de Tarragona, s’ha
concorregut a les següents:
- De suport als municipis, en el marc dels ajuts per a actuacions de grups
artístics inclosos al catàleg d’activitats culturals d’aquest ens, amb les
següents sol·licituds:
GRUP
ESPECTACLE
Colla Vella dels Xiquets de Diada castellera
Valls
Colla Jove Xiquets de Diada castellera
Tarragona
TOTAL

DATA
27/08/2011

IMPORT
3.000 €

27/08/2011

2.400 €
5.400 €

En quan als ajuts de la Diputació de Tarragona de suport als municipis,
s’informa que s’han rebut les següents:
- Per a la celebració de diferents activitats culturals, com els Tres tombs, la
Fira d’artesania o les Estampes nadalenques, entre d’altres, en el marc de la
convocatòria d’activitats
activitats de foment cultural ens han estat atorgats 8.896 €.
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- Per a l’adquisició de mobiliari per a la biblioteca i el castell de la vila ens han
concedit 8.706,18 € en el marc de la convocatòria
convocatòria d’inversions en equipaments
municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i
de valor cultural.
- Per subvenir els costos del servei de socorrisme aquàtic
aquàtic de les piscines
municipals i les despeses de control sanitari de l’aigua potable i de les possibles
actuacions de control de plagues, ens han estat atorgats 14.720 € en el
programa de protecció de la salut pública.
- Per a l’adquisició de dos parcs de salut municipals a ubicar al municipi ens
han concedit 8.888,83 € en l’àmbit
àmbit del programa de promoció de la salut
pública.
- Finalment, per subvenir els costos de la publicació del llibre editat per
l’ajuntament, titulat “L’església de Sant Joan Baptista del Catllar. El discret
encant de la geometria” del qual és autor Josep Llop i Tous, arquitecte
municipal, i en el marc de la
la convocatòria per al foment i difusió de
publicacions locals i comarcals i/o d’interès per a les comarques del Camp de
Tarragona i les Terres de l’Ebre ens han atorgat 300 €.
d) S’informa que prèvia concurrència a la convocatòria promoguda pel Consell
Comarcal
marcal per a l’arranjament i millora de camins municipals de la comarca del
Tarragonès, exercici de 2010, ens ha estat concedit un ajut per import de
7.010,36 € per a l’arranjament d’un tram del camí dels Manous o de Mas de
Salort.
S’Informa també que respecte
respecte del projecte de pavimentació del sistema viari
dels municipis del Tarragonès (1ª i 2ª fase) que el Consell Comarcal té inclòs
al PUOSC per a l’anualitat 2012 s’ha sol·licitat la inclusió de l’obra de
pavimentació del carrer Camí vell de l’estació fins
fins la carretera, en substitució
de l’obra inicialment prevista de pavimentació del carrer Elionor de Pallars;
aquest canvi és conseqüència de que el fort pendent (16%) d’aquest carrer ha
fet inviable el tractament projectat.
Per a l’execució d’aquesta obra
obra i segons el finançament que estableix el propi
PUOSC ens correspondrien 21.549,65 € i l’ajuntament hauria d’aportar-ne
d’aportar
2.394,41 €, corresponents al 10% del cost total del projecte.
e) S’Informa dels ajuts atorgats per l’ajuntament tant a particulars com
co a
entitats:
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Per obres i manteniments:
- Subvenció a la societat de caçadors “Acotat el Gaià” per import de 1.500 €.
- Subvencions per assistència a la Llar d’Infants dels nens Daniel Díaz Soler,
per import de 1.200 € i per al nen Larry-Ionut
Larry
Cioc Nita,
ta, de 600 € segons la
convocatòria que efectua el Consell Comarcal.
- Subvencions per a la pràctica esportiva al Sr. Juan Antonio Fernández
Ramos per import de 500 € per la seva participació al campionat d’Espanya
de Triatló
- En quant als ajuts en aliments
aliments a families, s’informa que l’ajuntament ha lliurat
ajuts per import de 5.638,40 €.
f) Respecte a instruments de planejament i gestió urbanística, s’informa que
s’han aprovat definitivament els estatuts i bases d’actuació de les juntes de
compensació de Mas de Gerembí i de Cocons Mas Pastoret.
També s’ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització de Mas de Panxé,
Panxé
sector 21 dels planejament municipal.
Finalment, s’informa que ha estat acceptada la sol·licitud de desistiment en la
tramitació del Pla Parcial del sector 36, Sant Magí feta per la promotora del
projecte, Adisbe Internacional, SL.
g) Durant l’estiu han finalitzat els treballs de pavimentació de l’accés a les
piscines municipals de Mas de Pallarès, executats per l’empresa Novex Ebre,
SA, amb un cost d’inversió de 24.914 €.
També s’ha executat la construcció d’un mur d’escollera al carrer Eufemià de
Queralt, davant del Consultori mèdic, a la partió amb la finca veïna, situada a
una cota inferior, en substitució del marge de pedra
pedra que hi havia, però que
amb el pas dels anys s’havia anat deteriorant i es feia necessari arranjar. Els
treballs han estat executats per l’empresa Pavimentos y Obras ABC, SL, amb
un cost de 8.628,75 €, i han suposat una millora general de l’indret, alhora que
es guanya un espai per a l’aparcament de vehicles que accedeixen al
consultori mèdic.
h) S’Informa que s’ha prorrogat per al curs 2011-2012 el contracte de serveis
del transport escolar al CEIP l’Agulla dels alumnes residents a urbanitzacions
del municipi, del qual és titular l'empresa
l
Autocars Nika, SL.
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Dels 47 usuaris inscrits inicialment per aquest curs, 6 s’han donat de baixa per
no voler fer-se
se càrrec del servei de guarda que ofereix l’AMPA, doncs l’any
passat l’entitat assumia aquest cost i enguany l’han de sufragar els pares.
Aquest nombre d’usuaris, combinat amb el fet que l’autobús adscrit al servei
té un màxim de 24 places, ha comportat la modificació dels itineraris de les
dues expedicions que es fan, respecte dels establerts l’any anterior.
ant
i) S’informa que com cada any per aquestes dates l’Escola de música
municipal ja ha iniciat les classes. El nombre d’alumnes inscrits per aquest
curs es de 97, disposant-se
disposant
de 6 professors.
Em quant a l’ensenyament d’anglès, el nombre d’inscrits és
é de 75 alumnes,
amb dos professors nadius
També es mirarà d’organitzar cursos de català per adults en conveni amb el
Consell Comarcal.
j) S’informa que s’ha iniciat amb normalitat el nou curs a la Llar d’Infants, amb
un total de 42 alumnes matriculats.
k) El passat mes d’agost es va produir un robatori al CEIP l’agulla amb la
sostracció de 20 ordinadors i divers material. La particularitat fou que no van
saltar les alarmes. Arran d’aquest fet s’ha revisat el sistema de protecció per
evitar que es torni a produir un fet similar.
Els fets ja van ser denunciats al cos dels Mossos d’Esquadra per la direcció
del centre i el propi Departament d’Ensenyament es farà càrrec del cost de la
reposició del material sostret.
l) Des de la seva posada en funcionament i fins avui, la nova web municipal
ha rebut un total de 15.329 visites, amb 11.134 usuaris, la qual cosa palesa un
interès pel nostre municipi i les activitats que es duen a terme.
m) Des del mes de novembre de 2010 en que es posà en funcionament oficial
el servei de visites guiades al castell de la vila i fins aquest mes de setembre
s’han rebut un total de 1.218 visites, xifra del tot respectable tenint en compte
la recent posada en funcionament de la instal·lació.
n) Davant les moltes incidències amb el servei de recollida de residus
ocorregudes durant l’estiu s’ha revisat l’estat dels contenidors del municipi i
s’ha reclamat la substitució dels que presentaven deficiències.
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A aquest efecte s’ha mantingut una reunió amb els responsables del Consell
Comarcal i de l’empresa FCC per solucionar el problema. El proper dilluns hi
ha programada una nova reunió.
Les previsions de cara a l’any vinent són que el cost de la incineració de
residus baixi dels actuals 55 €/tona a 45 €/tona i probablement caldrà
caldr
i
destinar part d’aquest estalvi a la renovació de contenidors i a la millora del
servei en general, de la qual cosa s’informarà oportunament.
o) Fa un temps l’ajuntament arribà a un acord amb la Fundació Privada Onada
per dur a terme un interessant projecte
projecte per a la recuperació i conservació dels
alzinars del municipi, sense cap cost per l’ajuntament.
Complementàriament, s’ha signat un conveni de col·laboració amb l’empresa
BIOFORESTAL BUSCAIL, SL, l’activitat de la qual és la generació de
biomassa, perr a la tala d’arbres prèvia a l’actuació dels operaris de la fundació
i sota criteris mediambientals, amb la finalitat de potenciar els alzinars
existents, també sense cost per l’ajuntament.
Aquesta empresa també tallarà alguns arbres situats en terrenys municipals i
que representen algun perill i alhora se la posarà en contacte amb propietaris
forestals del municipi per si estan interessats en que els facin una aclarida de
peus i millorar la protecció del bosc contra els incendis forestals.
p) A l’espera d’un acord perquè una empresa assumeixi la gestió del
subministrament d’aigua potable a tot el municipi, des del passat dia 1 de juliol
de 2011, per jubilació dels titulars de la xarxa de distribució de Coll de
Tapioles, Pins Blancs i part de la Guinardera,
Guinardera, Srs. Albiol, l’ajuntament ha
assumit temporalment la gestió d’aquest subministrament, de conformitat amb
allò establert en el conveni signat al seu dia, que com hom recordarà fou el
motiu de la darrera modificació de l’ordenança fiscal reguladora del servei.
se
q) Amb la voluntat de col·laborar en l’organització de les festes de les
urbanitzacions s’ha adquirit un escenari desmuntable i de fàcil instal·lació, el
qual completa l’equipament de l’ajuntament, doncs l’escenari actual, que ja té
més 20 anys, al ser de perfilaria d’alumini és de muntatge delicat i no
susceptible d‘una utilització fàcil.
r) En breu finalitzarà l’execució del projecte de la Diputació d’instal·lacions
semafòriques al Catllar i als Pallaresos, carretera TP-2031,
TP 2031, de Tarragona a la
C-51,
51, que també contempla la construcció de voreres a Bonaire, facilitant una
major permeabilitat amb el municipi veí dels Pallaresos, alhora que suposarà
una notable millora en la seguretat dels vianants de la zona. Un cop
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finalitzades les obres l’ajuntament
l’ajuntament assumeix el cost del manteniment i
conservació de les instal·lacions.
s) El proper dia 30 de setembre tindrà lloc, al casal municipal de la Riera de
Gaià, l’acte de lliurament dels Premis Tarragonès 2011 que convoca el
Consell Comarcal: Beca d’investigació
d’investigació Lucius Licinius Sura, Premi de creació
Lucius Anneus Florus i premi de Difusió Eutyches.
L’ajuntament ha proposat per aquest darrer premi al Centre d’Estudis
d’Altafulla, en reconeixement de la tasca i els mèrits en l’àmbit de la
investigació i divulgació
lgació històrica dels nostres pobles.
Paral·lelament, el proper 7 d’octubre de 2011 al Casal Cultural de la Pobla de
Mafumet s’ha programat l’acte de lliurament dels premis anuals que atorga el
Consell Esportiu del Tarragonès, amb la denominació d’AVRIGA FVSCVS.
L’ajuntament designà com a premiat municipal al Club Colla BTT del Catllar.
t) El passat mes de maig, després de diverses trobades amb un grup de joves
del poble amb interès per reprendre les tasques de l’ADF, hem assolit 35 nous
voluntaris. Des de l’ajuntament se’ls ha adquirit roba per unifirmar-los
unifirmar
i se’ls
ha tramitat el corresponent carnet amb la Direcció General del Medi Natural.
Ja s’han realitzat unes xerrades inicials i es preveu la realització de jornades
de formació i pràctiques coordinades
coordinades amb els bombers. Aquesta és una tasca
molt lloable i per aquest motiu compten amb el suport de l’ajuntament. Només
ens resta que felicitar-los
los i encoratjar-los
encoratjar los a continuar endavant.
u) El passat dia 1 de juliol entrà en servei la deixalleria supramunicipal.
supramun
Amb
seu al nostre municipi. Malgrat no disposar encara de dades de recollida de
residus la instal·lació treballa a bon ritme i cal destacar l’accessibilitat a les
instal·lacions, tant per als veïns de la vila com per als usuaris de les altres
poblacions
cions a que presta serevei.
L’ajuntament es farà càrrec del cost de les obres d’urbanització dels accessos
des de la carretera, aproximadament uns 18.000 €.
v) Respecte de les obres d’urbanització de la Cativera s’informa que el passat
dia 22 d’agost finalitzaren els treballs de construcció del col·lector d’aigües
residuals, el qual ja està en funcionament.
Alhora, i com recordareu, la primera alienació de terrenys va quedar deserta i
per aquest motiu s’ha procedit
procedit a una nova licitació, en la qual si bé diverses
persones s’han interessat atesa la rebaixa de preus del 10%, no s’ha
presentat cap oferta. L’aportació econòmica que pretenia fer l’ajuntament,
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amb caràcter voluntari atès que s’havien obtingut les cessions
cessio de terrenys de
forma gratuïta, amb l’alienació dels terrenys, resta compromesa per aquests
motius. Hi hauria la possibilitat que l’empresa acceptés el pagament en
espècie de les quanties pendents de liquidar per obra executada i les de les
obres que manca
ca finalitzar, cedint-los
cedint los la titularitat dels terrenys equivalents al
valor dels treballs.
w) Del 14 de juny a l’11 de juliol es va acollir en pràctiques a la Sra. Ana
Isabel Mestre Tur que havia cursat el curs selectiu per a l’ingrés a la
subescala de secretaria
cretaria intervenció de l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
x) Respecte la xifra de població aprovada per aquest plenari en sessió de 31
de març de 2011 en 4.155 habitants, i un cop fetes les verificacions oportunes
per part de l’Institut Nacional
Nacional d’Estadística, la xifra de població oficial del
municipi per al 2011 ha quedat fixada en 4.148 habitants.
y) Finalment, s’informa que com a conseqüència de la tempesta de la
matinada del passat dia 24 de setembre, amb caiguda de llamps, es produïren
diversos desperfectes als equips de comandament del dipòsit del Clot del Llop
i de la bomba del pou de la Bonaigua. També va patir desperfectes els
automatismes del rellotge del campanar i una biga que subjecta per l’interior
del campanar el panell de la coberta.
c
Tanmateix, l’incident més greu fou el que es produí en la canonada de la
conducció de gas de la Torre d’en Guiu que es va perforà com a
conseqüència de la caiguda d’un llamp, provocant grans flamarades,
afortunadament, sense majors conseqüències que la interrupció del
subministrament fins a la substitució d’aquesta canonada.
Tots els danys ja han estat comunicats a la companyia asseguradora de
l’ajuntament amb el corresponent pressupost de reparació per tal que siguin
indemnitzats.
De tot el quall els reunits es donen per assabentats.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte dels decrets emesos del núm. 2011/180, de data
28 de març de 2011, al 2011/463, de 23 de setembre de 2011.
Els reunits es donen per assabentats.
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4. PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DEL GRUP
POLÍTIC MUNICIPAL D’UNICAT.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
En la sessió extraordinària d’organització
d’organització del ple de l’ajuntament, celebrada en
data 30 de juny de 2011, d’acord amb el què preveu la normativa que és
d’aplicació, es constituïren els grups municipals de Grup de Convergència i
Unió (CiU), Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal
(PSC-PM),
PM), Grup del Partit Popular (PP), Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds
– Esquerra Unida i Alternativa – Entesa (ICV-EUIA-E)
E) i el Grup Mixt, al qual
restaren adscrits els tres regidors de la candidatura d’Units pel Catllar
(UNICAT) al no haver presentat la documentació pertinent al seu moment.
Amb posterioritat al termini legalment establert, en data 4 de juliol de 2011, els
tres regidors d’UNICAT integrants del Grup Mixt, han presentat escrit de
sol·licitud de constitució del Grup municipal.
De conformitat amb el que disposa l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local
L
de Catalunya, que estableix que per al millor funcionament dels òrgans de
govern de la corporació el ple pot acordar la creació de grups municipals.
Atès el que preveuen el Reglament orgànic municipal i l’article 50.4 i 5 del
Decret legislatiu 2/2003,
3, 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.

Considerar constituït el Grup municipal d’Units pel Catllar (UNICAT),
que queda constituït per:
Joan Morlà i Mensa, portaveu,
Maria Teresa Canela i Armengol i
Francesc Virgili i Güell

Segon.

Considerar dissolt, en conseqüència, el Grup Mixt, integrat fins ara
pels regidors esmentats.
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5. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA
D’INSTAL·LACIONS
NSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.

DEL

MAPA

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 31 de març de 2011, per unanimitat,
va aprovar
var inicialment el Mapa
apa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius del
municipi (MIEM), redactat per l’empresa especialitzada Munar, Hijosa i
Monguió, SL (SERVIESPORT) i informat favorablement pel Servei
d’Equipaments Esportius del Consell Català de l’Esport.
l’Esport
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 88, de data 15
d’abril de 2011 i al tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin
presentat al·legacions, l’acord inicial ha esdevingut definitiu.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva del Mapa
apa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius del
municipi (MIEM)
6. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES QUE HAN
DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONCESSIÓ
D’AJUTS ECONÒMICS DE CARÀCTER INDIVIDUAL PER A L’ADQUISICIÓ
DE LLIBRES DE TEXT PER ALS ALUMNES DEL CEIP L’AGULLA.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia,
alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El Ple de l’ajuntament va aprovar al seu dia les Bases que regeixen
l’atorgament d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text per als alumnes de
l’escola l’Agulla.
Aquestes bases, mitjançant els respectius acords municipals, han estat
modificades en sengles ocasions: el 27 de setembre de 2007 incrementant la
quantia de la subvenció fins al 100% del cost real dels llibres que fins
aleshores era del 50%, i, posteriorment, en data 18 de desembre de 2008,
2
establint limitacions als possibles increments desmesurats en els imports globals
de l’adquisició dels libres. Així, la quantia màxima a subvencionar en cada
anualitat, tot i ser el 100%, no pot superar la de l’any anterior incrementada en
l’IPC, més un 5%.
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En aquesta línia d’adequació de les bases a la realitat i avaluant la seva
aplicació pràctica durant la seva vigència s’ha pogut comprovar que es poden
obtenir ajuts d’altres administracions que sumats als que atorga l’ajuntament,
representen un ingrés
grés superior al cost del servei. Per aquest motiu, tenint en
compte que es tracta d’una escola pública gratuïta, es considera convenient
matisar que els ajuts per a l’adquisició de llibres seran incompatibles amb
qualsevol altre ajut que es rebi, genèricament,
genèricament, en concepte d’escolarització.
Examinat, doncs, el projecte de modificació de les bases que han de regir la
convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter
individual, per a l’adquisició de llibres de text per als alumnes del CEIP
CE
l’Agulla.
Vist l’informe de la secretària-interventora
secretària interventora de l’ajuntament que consta a
l’expedient, en quant a l’adaptació a la legalitat vigent de la modificació de les
bases, i el procediment per a la seva aprovació.
Vist l’article 124 del Decret 179/1995,
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que estableix que
l’òrgan competent per a l’aprovació de les bases d’atorgament de subvencions
és el Ple i que les mateixes han de ser sotmeses al tràmit d’informació
d’inf
pública
de com a mínim 20 dies, mitjançant la publicació del seu text íntegre al Butlletí
Oficial de la Província i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, i la inserció d’una
referència del susdit anunci al Diari Oficial de la Generalitat.
En conseqüència,
üència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar inicialment la modificació de les bases que han de regir la
convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics, de
caràcter individual, per a l’adquisició de llibres de text per als
alumnes del CEIP l’Agulla en els termes indicats a la part expositiva
del present acord.

Segon.

Sotmetre al tràmit d’informació pública les esmentades bases pel
termini de 20 dies, mitjançant la publicació del text íntegre de les
mateixes al BOPT i al tauler d’edictes
d’edictes de l’Ajuntament, així com la
publicació d’un anunci de referència al DOGC. El termini
d’informació pública començarà a comptar des de la seva publicació.

Tercer.

Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es
presenta cap al·legació ni reclamació, les bases quedaran
aprovades definitivament, sense la necessitat de cap acord
posterior.
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7. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
DE
E L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE EN RELACIÓ A COLL DE
TAPIOLES.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament,
ajuntament, en sessió de data 31 de març de 2011, per unanimitat,
va aprovar inicialment la modificació de l’annex de tarifes de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per al subministrament d’aigua potable amb la inclusió
de les urbanitzacions Coll de Tapioles,
Tapioles, Pins Blanc i parcialment la Guinardera.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 87, de data 14
d’abril de 2011 i al tauler d’edictes de la corporació,
corporació, sense que s’hagin
presentat al·legacions, d’acord amb el que preveu l’article 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, l’acord inicial ha esdevingut definitiu.
En conseqüència,
ia, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva de l’annex de tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per al subministrament d’aigua potable a les urbanitzacions Coll de
Tapioles, Pins Blanc i parcialment la Guinardera.
8. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE DIVERSES
ORDENANCES ESTABLINT QUE LES BONIFICACIONS HO SERAN EN
FUNCIÓ DE LA RENDA.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
L’actual situació de crisi econòmica fa necessària la revisió tant de
determinades tarifes de les ordenances fiscals dels impostos i taxes que
exacciona l’ajuntament, com de les bonificacions que en les mateixes es
reconeixen a determinats
inats col·lectius o situacions als efectes de no reduir,
encara més, els ingressos municipals i mantenir el nivell de prestació dels
serveis.
Als efectes esmentats, l’ajuntament considera convenient revisar les
bonificacions establertes a les ordenances fiscals que després es relacionen,
en el supòsit exclusiu de les famílies nombroses, atenent a criteris de
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capacitat econòmica de les mateixes, tant reduint el percentatge de
descompte aplicable com modificant algunes de les condicions exigibles per al
seu atorgament, segons el detall següent:
- Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles. Article 5.3: es
manté una bonificació substancial respecte al tipus aplicable, passant, però,
del 90% de bonificació de la quota actual al 50%. Podran gaudir d’aquest
benefici les unitats familiars amb ingressos inferiors a dues vegades el salari
mínim interprofessional, situació que s’haurà d’acreditar documentalment
davant l’ajuntament en el moment de la sol·licitud de bonificació.
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans. Article 5.B.1: Es manté una
bonificació del 50% de la quota aplicable a les unitats familiars que acreditin
uns ingressos econòmics inferiors a dues vegades el salari mínim
interprofessional.
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’assistència a cursos organitzats
per aquest ajuntament. Article 4: Es manté una bonificació del 20% de la
quota aplicable a les unitats familiars que acreditin uns ingressos econòmics
inferiors a dues vegades el salari mínim interprofessional.
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei llar
d'infants. Article 6.2: Es manté una bonificació del 10% de la quota aplicable a
les unitats familiarss que acreditin uns ingressos econòmics inferiors a dues
vegades el salari mínim interprofessional.
Respecte dels beneficiaris de bonificacions vigents en el moment de l’entrada
en vigor d’aquesta modificació, es procedirà a la seva revisió per adaptació als
nous criteris establerts. En cas que no fos possible el seu reajustament es
produirà la revocació de les mateixes.
Per tot això, examinat l’estudi econòmic i financer redactat a l’efecte per la
secretària-interventora
interventora de l’ajuntament, que consta a l’expedient
l’expedient i es dona per
reproduït.
Examinat, així mateix, l’informe de la secretària de l’ajuntament en quant al
procediment a seguir per a la seva aprovació, que consta a l’expedient i es
dóna per reproduït.
Vistos els articles 15 i següents del RDL 2/2004,
04, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
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 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
b el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de les bonificacions
de les ordenances fiscals que seguidament
seguidament es relacionen, amb el
contingut literal següent:
següent
- Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Article 5.3:
“3.
3. Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra de
l’impost els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de
família nombrosa durant un període de 10 anys des de l’exercici
immediatament posterior al de la presentació de la sol·licitud i que
els ingressos de la unitat familiar no superin el doble del salari mínim
interprofessional.
Aquesta bonificació
bonificació quedarà condicionada als següents requisits:
- Durant el període de vigència de la bonificació el subjecte passiu
haurà de mantenir la condició de titular de família nombrosa.
- El subjecte passiu de l’impost i la resta de la família nombrosa
hauran d’estar
star empadronats al municipi, circumstància que es
comprovarà automàticament des de l’ajuntament.
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà aportar juntament amb la
sol·licitud corresponent, la següent documentació:
- Sol·licitud expressa d’aplicació de la bonificació esmentada.
- Còpia del llibre de família o document acreditatiu de la condició de
família nombrosa.
- Compromís de mantenir l’empadronament al municipi mentre es
gaudeixi de la bonificació.
- Documentació acreditativa dels ingressos familiars (declaracions
(
d’IRPF, nòmines, etc.)”
etc.)
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- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans. Article
5.B.1:
“1.
1. Les famílies nombroses, els ingressos de les quals no superin el
doble del salari mínim interprofessional, sempre que tots els
membres de la unitat familiar estiguin empadronats al municipi per
ser la seva residència habitual es beneficiaran d’una bonificació del
50% de la quota, un cop s’hagi justificat davant de l’ajuntament
l’ajuntamen
aquesta situació.”
situació.
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’assistència a cursos
organitzats per aquest ajuntament. Article 4:
“Les
Les famílies nombroses que així ho acreditin i prèvia petició per
escrit, podran obtenir un descompte del 20% en les tarifes
t
de
cadascun dels cursos en què estiguin matriculats els fills de les
mateixes, sempre que els ingressos de la unitat familiar no superin
el doble del salari mínim interprofessional.”
interprofessional.
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei
ser
llar d'infants. Article 6.2:
“2. En situacions que l’usuari de la llar d’infants formi part d’un nucli
familiar que acrediti la categoria de “família nombrosa” en la que els
ingressos de la unitat familiar no superin el doble del salari mínim
interprofessional,
fessional, les tarifes contingudes en el punt anterior es
reduiran en un 10 per 100.”
Segon.

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

Tercer.

Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es
presenta cap al·legació ni reclamació, l’ordenança
l’ordenança quedarà
aprovada definitivament sense la necessitat de cap acord posterior, i
es procedirà a la publicació del seu text íntegre.
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9. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA A
CURSOS
SOS ORGANITZATS PER AQUEST AJUNTAMENT.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
L’ajuntament té aprovada, entre d’altres, l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per assistència a cursos de formació que contempla, entre d’altres, les
taxes de l’Escola de música municipal.
En primer lloc es tracta d’establir la tarifa per a les noves modalitats
d’ensenyament que es duran a la pràctica a partir d’aquest curs, com el
conjunt instrumental, la coral o les classes de llenguatge musical amb una
durada de quaranta-cinc
cinc minuts.
Per tal d’evitar situacions que es reprodueixen any rere any en quant al
cobrament de les tarifes establertes, s’estableix que les mensualitats que
qu fins
ara es cobraven per mesos vençuts es posaran al cobrament dins els primers
cinc dies del mes que es liquidi.
Revisades les vigents tarifes es considera convenient efectuar-ne
efectuar
una
actualització per reduir el dèficit que aquestes activitats comporten
comporte a
l’ajuntament, lluny encara de cobrir els costos reals del servei i amb la voluntat
de fer més equitativa la contribució dels veïns, i alhora adequar i fer més lògic
l’escalat de preus. Essent el resultat el que seguidament es detalla:
Ensenyament de música
úsica:
Matrícula
½ h llenguatge
¾ h llenguatge
1h llenguatge
1,5 h llenguatge
½ h cant o instrument
¾ h instrument
1 h cant o instrument
½ h conjunt instrumental
¾ h conjunt instrumental
1 h conjunt instrumental
Coral ¾ h – 1 h

Modificació
Tarifa
50 €
25 €
8€
10 €
Inexistent
14 €
11 €
18 €
16 €
25 €
15 €
16 €
22 €
24 €
30 €
32 €
Inexistent
10 €
Inexistent
14 €
Inexistent
18 €
Inexistent
5€
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Per tot això, examinat l’estudi econòmic i financer redactat a l’efecte per la
secretària-interventora
interventora de l’ajuntament, que consta a l’expedient i es dona per
reproduït.
Examinat, així mateix, l’informe de la secretària en quant al procediment a
seguir, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Vistos els articles 15 i següents
següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en quant a
l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals municipals.
Vist que els articles 47.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local i 114 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la
competència del ple per a l’adopció de l’acord provisional d’aprovació de
l’ordenança fiscal amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar provisionalment la modificació de l’article 2 de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per assistència a cursos de formació
organitzats per l’ajuntament, amb la incorporació de l’apartat lletra
“b” i de l’annex de tarifes, amb el contingut següent:
Article 2.b: Les mensualitats
mensualitats per l’assistència al curs es liquidaran
dins els primers cinc dies del mes que es liquida.
Annex de tarifes:
Ensenyament de música:
música
Matrícula
½ h llenguatge
¾ h llenguatge
1h llenguatge
1,5 h llenguatge
½ h cant o instrument
¾ h instrument
1 h cant o instrument
½ h conjunt instrumental
¾ h conjunt instrumental
1 h conjunt instrumental
Coral ¾ h – 1 h

Tarifa
50 €
10 €
14 €
18 €
25 €
16 €
24 €
32 €
10 €
14 €
18 €
5€
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Segon.

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

Tercer.

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

Quart.

Establir que les tarifes objecte de modificació entraran en vigor a
partir de l’1 de gener de 2012, malgrat el text íntegre de la
modificació pugui ésser publicat amb anterioritat a aquesta
aqu
data.

10. SPROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER UTILITZACIÓ DEL
SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR MUNICIPAL.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
L’ajuntament té aprovada, entre d’altres, l’ordenança fiscal reguladora del preu
públic per utilització del servei de transport escolar municipal, les tarifes de la
qual no han estat modificades des de la seva entrada
entrada en vigor.
Així doncs, es considera convenient efectuar una actualització de les vigents
tarifes, fixades per l’article 6 de la norma, per reduir, ni que sigui de forma
testimonial, el dèficit que el servei comporta a l’ajuntament, amb la voluntat de
fer més equitativa la contribució de la generalitat dels veïns respecte d’aquest
servei.
Alhora s’estableix que la tarifa de reserva de plaça no serà retornada un cop
abonada, als efectes de no influir en el servei intentant fidelitzar els usuaris i
minorant
orant el perjudici econòmic que suposa per l’ajuntament les baixes que es
produeixen durant el curs i el possible perjudici d’aquells usuaris que no han
pogut accedir al servei per manca de places.
Finalment s’incorpora la previsió per lluitar contra la morositat que en cas
d’impagament de la quota corresponent a un mes, s’entendrà anul·lada la
reserva corresponent al mes següent, incloent un tercer apartat al vigent
article 9 en aquest sentit.
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Per tot això, examinades les tarifes vigents i les que es proposen,
p
tal i com
seguidament es detallen:
Transport escolar municipal:
municipal
Reserva de plaça
Mensualitat

Tarifa
15 €
12 €

Modificació
20 €
15 €

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 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
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en quant a
l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals municipals.
Vist que els articles 47.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local i 114 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la
competència del ple per a l’adopció de l’acord provisional d’aprovació de
l’ordenança fiscal amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar provisionalment la modificació dels articles 6 i 9 de
l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per utilització del servei
de transport escolar municipal, que passaran a tenir el següent
redactat:
Article 6:
“Reserva de plaça: 20 euros
Mensualitat:
15 euros
En cas de falta d’acord de modificació de la tarifa adoptat per la
Corporació, aquesta s’actualitzarà automàticament cada 1 de gener
amb l’increment de l’IPC de Catalunya dels darrers dotze mesos.
La tarifa de reserva de plaça s’estableix en concepte de matrícula no
essent retornable en cap cas.”
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Article 9.3: “En cas d’impagament d’un mes, s’entendrà anul·lada la
reserva pel mes següent.”
Segon. Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada Ordenança
durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’edictes de
l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar
des de la seva publicació al BOP.
Tercer.

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

11. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA
ADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE LLAR D’INFANTS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
L’ajuntament té aprovada, entre d’altres, l’ordenança fiscal
fiscal reguladora de la
taxa pel servei de llar d’infants, les quotes tributàries de la qual foren
actualitzades l’exercici de 2010 amb la incorporació de la nova tarifa relativa a
la quota mensual d’escolarització per als usuaris no empadronats al municipi.
En primer lloc es tracta d’establir la tarifa pels diferents supòsits del servei de
berenar dels alumnes que s’hi acullin, de nova creació a partir d’aquest curs.
En segon terme es revisa la tarifa relativa a la quota mensual d’escolarització
per als usuaris
ris no empadronats al municipi, doncs el nombre d’usuaris no
residents que han inscrit els seus fills a la llar d’infants continua essent elevat,
i així s’evita que es beneficiïn d’un servei municipal parcialment subvencionat
per l’ajuntament.
Així mateix,, per tal d’evitar situacions de morositat, es preveu la modificació
de l’article 8.4, relatiu al règim de declaració i ingrés, afegint un nou paràgraf
segons el qual, en el supòsit d’impagament d’una mensualitat s’entendrà que
l’alumne causa baixa del servei
servei deslliurant la seva plaça per a un altre usuari.
Finalment es considera convenient efectuar una actualització de les vigents
tarifes per reduir la despesa que aquestes activitats comporten a l’ajuntament i
amb la voluntat de fer més equitativa la contribució
contribució dels veïns.
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Així, doncs, vistes les tarifes vigents i les propostes de modificació que
seguidament es detallen:
Concepte
Matrícula:
Tarifa 1. Quotes mensuals d’escolarització
Escolarització de 8.30 a 12.30 h. i de 15 a
17.30 h. Empadronats
Escolarització de 8.30 a 12.30 h. i de 15 a
17.30 h. No empadronats
Tarifa 2. Quotes serveis de menjador
Horari: de 12.30 a 15 h
Tarifa mensual
Tarifa diària (esporàdica)
Tarifa mensual berenar
Tarifa diària berenar (esporàdica)
Tarifa mensual berenar papilla fruita
Tarifa 3. Quotes servei d’acollida
Tarifa mensual
1 hora
2 hores
3 hores
Tarifa per hora (esporàdica)

Vigents
75 €

Proposada
75 €

160 €

160 €

175 €

185 €

120 €
8€
Inexistent
Inexistent
Inexistent

125 €
9€
35 €
4€
45 €

45 €
90 €
135 €
4€

50 €
100 €
150 €
5€

Per tot això, examinat l’estudi econòmic i financer redactat a l’efecte per la
secretària-interventora
interventora de l’ajuntament, que consta a l’expedient i es dona per
reproduït.
Examinat, així mateix, l’informe de la secretària de l’ajuntament en quant al
procediment a seguir, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Vistos els articles 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora
reguladora de les Hisendes Locals,
Locals en quant a
l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals municipals.
Vist que els articles 47.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local i 114 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
qua s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la
competència del ple per a l’adopció de l’acord provisional d’aprovació de
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l’ordenança fiscal amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació dels articles 6.1,
quota tributària, i 8.4, règim de declaració i ingrés, de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per la prestació
stació del servei de llar d’infants
municipal que passaran a tenir el següent redactat:
Article 6.1:
Concepte
Matrícula:
Tarifa 1. Quotes mensuals d’escolarització
Escolarització de 8.30 a 12.30 h. i de 15 a 17.30 h.
Empadronats
Escolarització de 8.30 a 12.30 h. i de 15 a 17.30 h.
No empadronats

Tarifa
75 €
160 €
185 €

Tarifa 2. Quotes serveis de menjador
Horari: de 12.30 a 15 h
Tarifa mensual
Tarifa diària (esporàdica)
Tarifa mensual berenar
Tarifa diària berenar (esporàdica)
Tarifa mensual berenar papilla fruita

125 €
9€
35 €
4€
45 €

Tarifa 3. Quotes servei d’acollida
Tarifa mensual
1 hora
2 hores
3 hores
Tarifa per hora (esporàdica)

50 €
100 €
150 €
5€

Article 8.4, amb la incorporació del redactat següent: “en cas
d’impagament d’un mes s’entendrà que s’ha desapuntat el nen de la
Llar d’Infants desocupant-se
desocupant se la plaça corresponent que quedarà
vacant per qualsevol altre usuari”.
Segon.

Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada Ordenança
Ord
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
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l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar
des de la seva publicació al BOP.
Tercer.

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

12. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA CELEBRACIÓ DE BODES
CIVILS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Joan Morlà per manifestar que el seu grup entén que
aquest espai no ha de ser utilitzat per a la celebració de festes privades
posteriors a la cerimònia de boda.
Finalment, el Ple de l’ajuntament, amb el vot a favor dels grups municipals de
CIU (4), del PSC (2), del PP (1) i d’IC-V
d’IC (1) i amb el vot en contra d’UNICAT
(3), acorda:
Arran de la finalització de les obres de consolidació del castell i atesa la seva
versatilitat per albergar diferents activitats, tant públiques com privades,
mitjançant acord del ple de l’ajuntament de data 18 de desembre
desembre de 2008, es va
aprovar la imposició
mposició i l’establiment del preu públic per a la celebració de bodes
civils i s’aprovà el text de l’ordenança fiscal reguladora. A banda, també es
regulava l’aplicació de l’ordenança a altres edificis municipals adequats per a
la celebració de matrimonis civils.
Les tarifes inicialment previstes per a la utilització de la terrassa del castell no
contemplaven determinats supòsits que s’han plantejat amb la consolidació
d’aquest indret com a lloc de celebració d’enllaços civils
civils i la posterior festa que
s’ofereix als convidats o la possibilitat d’optimitzar el seu rendiment econòmic
amb la celebració d’altres actes d’iniciativa tant pública com privada que
puguin generar ingressos per a l’ajuntament, compatibles amb els principis
prin
i
normes informadors de l’ordenament jurídic.
Amb aquesta finalitat es proposa una nova redacció de l’article 4.2.A.3, amb el
contingut literal següent, en el que es mantenen les tarifes inicialment previstes i
es contemplen nous supòsits amb la previsió
previsió del lloguer de la terrassa del
castell per a la celebració posterior a la cerimònia i garantia del correcte ús de
les instal·lacions i els materials cedits per l’ajuntament:

Ajuntament del Catllar

A.3) Quan la celebració tingui lloc a la terrassa del Castell, (només en època
èp
d’estiu), i sempre en funció de la disponibilitat de les instal·lacions:
- Quan un o ambdós contraents estiguin empadronats al municipi s’aplicarà
una tarifa de 150 € per als dies laborables i de 200 € per als dissabtes i dies
festius per la celebració de la cerimònia civil.
- Quan cap dels contraents estigui empadronat al municipi s’aplicarà una tarifa
de 250 € per als dies laborables i de 300 € per als dissabtes i dies festius per
la celebració de la cerimònia civil.
En ambdós casos, l’ajuntament instal·larà
instal·larà una cinquantena de cadires.
- A més de la cerimònia civil també pot utilitzar-se
utilitzar se l’espai de la terrassa per a
la celebració posterior, sempre segons disponibilitat i d’acord amb les
següents tarifes i condicions:
- Lloguer de la terrassa: 1000 €
- Lloguer d’equip de sò, (microfon i altaveus): 100 €
- Lloguer de cadires: 200 €
El lloguer serà per un màxim de 5/6 hores, no podent-se
podent se allargar en cap cas
més enllà de la 01:00.
No es permet la instal·lació de cap tipus de cobriment de la terrassa.
L’ajuntament
juntament podrà facilitar fins a un màxim de 100 cadires (plegables de
fusta), si bé es podran utilitzar cadires llogades pels propis interessats.
Únicament es permet l’organització de cocktails, en cap cas es permet el
muntatge de banquets convencionals.
Tot el material necessari, taules, càtering, etc. serà de càrrec del contractant.
La posterior neteja de les instal·lacions serà a compte del contractant; les
cadires i l’equip de megafonia, en el seu cas, s’hauran de deixar en perfectes
condicions.
S’haurà de dipositar una fiança de 500 € en garantia, la qual serà
ser retornada
un cop comprovat l’estat de les instal·lacions i del material esmentat.
Es podrà posar música sempre que aquesta no produeixi molèsties als veïns,
havent de respectar les indicacions
indicacions rebudes del personal de l’ajuntament a
aquests efectes.
Examinat, així mateix, l’informe de la secretària de l’ajuntament en quant al
procediment a seguir, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Vistos els articles 15 i següents del RDL 2/2004,
/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
Locals en quant a
l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals municipals.
Vist que els articles 47.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
bas
de règim local i 114 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la
competència del ple per a l’adopció de l’acord provisional d’aprovació de
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l’ordenança fiscal amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’article 4.2.A.3 de
l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per la celebració de
bodes civils, que passaran a tenir el següent redactat:
“A.3)
A.3) Quan la celebració tingui lloc a la terrassa del Castell, (només
en època d’estiu), i sempre en funció de la disponibilitat de les
instal·lacions:
- Quan un o ambdós contraents estiguin empadronats al municipi
s’aplicarà una tarifa de 150 € per als dies laborables i de 200 € per
als dissabtes i dies festius per la celebració de la cerimònia civil.
- Quan cap dels contraents estigui empadronat al municipi s’aplicarà
s’apli
una tarifa de 250 € per als dies laborables i de 300 € per als
dissabtes i dies festius per la celebració de la cerimònia civil.
En ambdós casos, l’ajuntament instal·larà una cinquantena de
cadires.
- A més de la cerimònia civil també pot utilitzar-se
utilitzar
l’espai de la
terrassa per a la celebració posterior, sempre segons disponibilitat i
d’acord amb les següents tarifes i condicions:
- Lloguer de la terrassa: 1000 €
- Lloguer d’equip de sò, (microfon i altaveus): 100 €
- Lloguer de cadires: 200 €
El lloguer
oguer serà per un màxim de 5/6 hores, no podent-se
podent
allargar en
cap cas més enllà de la 01:00.
No es permet la instal·lació de cap tipus de cobriment de la terrassa.
L’ajuntament podrà facilitar fins a un màxim de 100 cadires
(plegables de fusta), si bé es podran utilitzar cadires llogades pels
propis interessats.
Únicament es permet l’organització de cocktails, en cap cas es
permet el muntatge de banquets convencionals.
convenciona
Tot el material necessari, taules, neveres, plats, coberts, menjar,
beguda, etc. serà de càrrec del contractant.
La neteja de les instal·lacions serà a compte del contractant; les
cadires i l’equip de so s’hauran de deixar en perfectes condicions,
en garantia
arantia de la qual cosa es dipositarà una fiança de 500 € que es
retornarà un cop comprovat l’estat de les instal·lacions i del material
esmentat.
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Es podrà posar música sempre que aquesta no produeixi molèsties
als veïns, havent de respectar les indicacions
indicacions rebudes del personal
de l’ajuntament a aquests efectes.”
efectes
Segon.

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

Tercer.

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

13. D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ENTRADA
DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES
RE
DE VIA
PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE
MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
L’ajuntament té aprovada, entre
entre d’altres, l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena, la quota tributària de la qual no s’ha revisat
revisat des de l’exercici de 1998.
Revisades les vigents tarifes es considera convenient efectuar-ne,
efectuar
per raons
d’equitat, l’actualització i alhora establir que el cost de reposició de la placa
acreditativa de l’existència de gual també serà suportat pel titular.
titul
Examinades les tarifes que es proposen, que seguidament es detallen:
Guals i reserves de via pública:
pública
Matrícula

Tarifa
18 €/any

Modificació
25 €/any

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 en quant al procediment a
seguir, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
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Vistos els articles 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en quant a
l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals municipals.
Vist que els articles 47.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim
im local i 114 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la
competència del ple per a l’adopció de l’acord provisional d’aprovació de
l’ordenança fiscal amb el vot
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’annex de tarifes
de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per les entrades de
vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena,, amb el contingut següent:
- Per cada gual: 25 €/any.
- Per la placa: el cost efectiu de la mateixa en cada moment (al
sol·licitar el gual i en cas que s’hagi de substituir).

Segon.

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

Tercer.

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

14. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL.
MUNICIPA
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:

Ajuntament del Catllar

L’ajuntament té aprovada, entre d’altres, l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa de cementiri municipal, la quota tributària
butària de la qual no s’ha revisat des
de l’exercici de 2007.
Amb la present modificació es pretén, a banda de l’actualització de tarifes per
adequar-les
les al cost real i efectiu del servei, doncs al llarg d’aquests anys s’ha
anat desfasant les unes respecte
respecte els altres, simplificar el quadre de tarifes que
determinen la quota tributària a liquidar pels titulars o interessats.
Alhora es preveu el supòsit de pèrdua del dret de concessió de la sepultura
per impagament de les quotes corresponents a la taxa anual de conservació
de tres exercicis, prèvia instrucció del corresponent expedient contradictori.
Així, doncs, vistes les tarifes
tarifes vigents i les proposades que es detallen als
quadres següents:
Concepte:
Drets d’enterrament
Trasllat de cadàvers
Conservació de nínxols dobles
Conservació de nínxols individuals
Expedició de Títols i canvi de titularitat
Adquisició de nínxols nous
Dobles: Sense disponibilitat
1r pis
2n pis
3r pis
Adquisició de nínxols usats
Dobles
1r pis
2n pis
3r pis

Tarifa vigent:
vigent
125 €
30,05 €
20 €
14 €
15 €
------------------1.500 €
1.100 €
1.000 €
1.500 €
1.200 €
800 €
600 €

Concepte:
Tarifa proposada:
- Inhumació, exhumació o qualsevol tasca que
comporti l’obertura i/o tancament d’un nínxol, per
150 €
cada nínxol
- Conservació de nínxols
Dobles
22 €
Individuals
15 €
- Expedició de Títols i canvi de titularitat
25 €
- Adquisició de nínxols nous
Dobles
Sense
disponibilitat
1r pis
1.600 €
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- Adquisició de nínxols usats

2n pis
3r pis
Dobles
1r pis
2n pis
3r pis

1.200 €
1.000 €
1.600 €
1.200 €
900 €
800 €

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 en quant al procediment a
seguir, que consta a l’expedient
expedient i es dóna per reproduït.
Vistos els articles 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en quant a
l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals municipals.
Vist
st que els articles 47.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local i 114 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la
competència del
el ple per a l’adopció de l’acord provisional d’aprovació de
l’ordenança fiscal amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’article 6, quota
tributària, de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri
municipal, que passarà a tenir el següent redactat:
“La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa
tari
següent:
Concepte:
Tarifa:
- Inhumació, exhumació o qualsevol tasca que
comporti l’obertura i/o tancament d’un nínxol, 150 €
per cada nínxol
- Conservació de nínxols
Dobles
22 €
Individuals
15 €
- Expedició de Títols i canvi de titularitat
25 €
- Adquisició de nínxols nous Dobles
Sense
existències
1r pis
1.600 €
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2n pis
3r pis
- Adquisició de nínxols usats Dobles
1r pis
2n pis
3r pis

1.200 €
1.000 €
1.600 €
1.200 €
900 €
800 €

La concessió està condicionada al pagament de la taxa anual de
conservació de nínxols. El no pagament d’aquesta taxa durant tres
anys comportarà la pèrdua del dret funerari, prèvia la instrucció de
l’expedient pertinent.”
Segon.

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

Tercer.

Disposar
ar 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.

15. APROVACIÓ PROVISIONAL
OVISIONAL DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA
CESSIÓ D’ÚS DELS ESPAIS MUNICIPALS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Amb l’adequació i millora de les instal·lacions
instal·lacions de les antigues escoles de
l’Avinguda de Catalunya realitzades per l’ajuntament per a destinar-les
destinar
a
diferents usos, tals com albergar l’escola de música i altres activitats
formatives organitzades per l’ajuntament, així com per a poder ser utilitzades
per
er les activitats que venen realitzant entitats i particulars, i alhora, també,
amb la possibilitats que ofereix el castell de la vila per a determinats actes,
junt amb altres espais del Centre Cultural o bé de l’edifici consistorial,
l’ajuntament disposa d’un conjunt d’instal·lacions que venen a donar
satisfacció a les necessitats derivades de l’increment de les activitats que es
venen realitzant al municipi.
Això fa necessari dotar-se
dotar se d’un reglament que en reguli els usos tant per a les
entitats del municipi
nicipi com per als particulars, de forma coordinada i amb la
prevalença d’aquells actes o activitats promoguts pel propi ajuntament.
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Amb aquesta finalitat s’ha redactat el projecte de Reglament regulador de la
cessió d’ús dels espais municipals, que pretén adequar, principalment, l’ús de
quatre dels espais més polivalents que alberguen les instal·lacions municipals
suara esmentades: baixos esquerra de la Casa Consistorial, aula gran de les
escoles velles, sala 33 del Centre Cultural i la terrassa del Castell.
La norma que es proposa estableix el règim de cessió i utilització de les
instal·lacions, que preveu tot un seguit d’especificitats en funció dels
cessionaris, els tràmits administratius per assolir la cessió, els drets i
obligacions de les parts i, finalment, fixa el règim disciplinari en cas
d’incompliment de les condicions d’ús.
Així doncs, examinat el projecte de Reglament regulador de la cessió d’ús
dels espais municipals, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Atès que en el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals,
en el supòsit que no siguin de tipus urbanístic, ni fiscal ni en el cas del ROM,
només s’exigeix el quòrum de la majoria simple, el tràmit d’informació pública i
l’aprovació definitiva, que opera automàticament en el cas de que no s’hagin
presentat al·legacions ni reclamacions durant el període de publicitat, amb la
publicació posterior del text íntegre.
Examinat l’informe de la secretària de l’ajuntament en quant al procediment a
seguir,, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar inicialment el Reglament regulador de la cessió d’ús dels
espais municipals.

Tercer.

Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentat Reglament
R
pel
termini de 30 dies, mitjançant la seva publicació al BOPT i al tauler
d’edictes de l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà
a comptar des de la seva publicació.

Quart.

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

16.
APROVACIÓ
PROVISIONAL
DE
L’ORDENANÇA
FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA
TAXA PER A L’ÚS DELS ESPAIS MUNICIPALS.

Ajuntament del Catllar

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
La utilització de les diferents sales i espais prevista i ordenada pel Reglament
regulador
gulador de la cessió d’ús dels espais municipals comporta per l’ajuntament
usa sèrie de despeses derivades de la seva utilització que , en la mesura del
possible, cal que siguin suportades pels seus usuaris, ens referim a neteja,
consum elèctric, aire condicionat,
cond
etc.
Realitzat l’estudi econòmic pertinent, es preveuen les tarifes que es detallen
en el quadre que seguidament es reprodueix als efectes de determinar-ne
determinar
la
quota tributària a liquidar pels cessionaris:
ESPAIS MUNICIPALS
-Sala Polivalent
-Teatre-Auditori
-Sala 33
Aula gran escoles velles
Terrassa Castell

Utilització puntual
Euros/hora
100
200
5
7
500/3 hores

Utilització continuada
Euros/hora
No es permet
No es permet
2
3,5
No es permet

A banda, s’estableix un règim especial de beneficis fiscals exclusiu per a les
entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi, que restaran
exemptes de pagar la taxa corresponent sempre que utilitzin els espais per la
realització d’actuacions destinades
destinades exclusivament als seus associats. Alhora,
també es preveu la possibilitat de bonificar, fins al 100% de l’import de la
tarifa, quan les activitats a realitzar es considerin d’interès general per al
municipi .
Examinat el text del projecte d’ordenança
d’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a
l’ús dels espais municipals, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
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
dona per reproduït.
Examinat, així mateix, l’informe de la secretària de l’ajuntament en quant al
procediment a seguir, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Vistos els articles 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en quant a
l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals municipals.
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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 i de règim local de Catalunya, estableixen la
competència del ple per a l’adopció de l’acord provisional
provisional d’aprovació de
l’ordenança fiscal amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar amb caràcter provisional la imposició i l’establiment de la
taxa per a l’ús dels espais municipals, en els termes contemplats en
la part expositiva del present acord.

Segon.

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

Tercer.

Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es
presenta cap al·legació
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.

17. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS
DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
MUNICI
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Fruit de les polítiques de foment de la pràctica esportiva dutes a terme per
l’ajuntament al llarg dels darrers anys i l’increment, millora i consolidació de
les instal·lacions i equipaments esportius oferts a la població i concretats en
els espais de les piscines municipals Torre d’en Guiu i Mas de Pallarès, les
pistes de tennis Torre d’en Guiu, el camp de futbol municipal
munic
i la pista
esportiva de les escoles velles, davant les sol·licituds provinents tant d’entitats
de la vila com de particulars, es creu necessari dotar-se
dotar se d’una normativa
específica que en reguli l’ús de les persones interessades per tal de garantirgarantir
ne la seva justa i adequada utilització.
Amb aquesta finalitat s’ha redactat el projecte de Reglament regulador de la
cessió d’ús de les instal·lacions esportives municipals que pretén garantir la
seva justa i correcta utilització, regida pels criteris de racionalitat
r
i
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sostenibilitat, distingint-ne
distingint ne el règim d’ús tant per raó del subjecte (entitats
associatives municipals sense ànim de lucre o particulars) com per la
concurrència o no d’interès general.
La norma que es proposa estableix el règim de cessió i utilització de les
instal·lacions, que preveu tot un seguit d’especificitats en funció dels
cessionaris, els tràmits administratius per assolir la cessió, els drets i
obligacions de les parts i, finalment, fixa el règim disciplinari en cas
d’incompliment de les condicions d’ús.
Així doncs, examinat el projecte de Reglament regulador de la cessió d’ús de
les instal·lacions esportives municipals, que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït.
Atès que en el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals,
en el supòsit que no siguin de tipus urbanístic, ni fiscal ni en el cas del ROM,
només s’exigeix el quòrum de la majoria simple, el tràmit d’informació pública i
l’aprovació definitiva, que opera automàticament en el cas de que no s’hagin
presentat al·legacions ni reclamacions durant el període de publicitat, amb la
publicació posterior del text íntegre.
Examinat l’informe de la secretària de l’ajuntament en quant al procediment a
seguir, que consta a l’expedient i es dóna per
p reproduït.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar inicialment el Reglament regulador de la cessió d’ús dels
espais municipals.

Segon.

Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentat Reglament pel
termini de 30 dies, mitjançant
mitjançant la seva publicació al BOPT i al tauler
d’edictes de l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà
a comptar des de la seva publicació.

Tercer.

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

18.
APROVACIÓ
PROVISIONAL
DE
L’ORDENANÇA
FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
SPORTIVES MUNICIPALS.
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Mitjançant acord del ple de 7 d’octubre de 2010, l’ajuntament va aprovar la
modificació de tarifes de
de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres
serveis anàlegs, per a la inclusió de les tarifes d’ús de les instal·lacions de les
piscines de Mas de Pallarès, mantenint la resta vigents amb els tipus
aprovats l’any 2008, per tal de poder liquidar la taxa als usuaris d’aquestes
instal·lacions mentre estava en fase de preparació el text de la nova
ordenança fiscal i reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals.
La principal novetat de l’ordenança fiscal és la de rebaixar el cost dels
abonaments de les piscines municipals per tal de fer-los
fer los més assequibles a la
població i potenciar-ne
ne l’ús fomentant la pràctica de l’esport. També es preveu
establir un preu per a la utilització de les pistes de tennis per a aquelles
persones que en facin un ús lucratiu (cursos de tennis, etc), alhora que
s’estableixen uns preus per temps d’utilització tant del camp de futbol
municipal com de la pista esportiva de les escoles velles per reduir els costos
que comporta per a l’ajuntament la cessió d’aquestes instal·lacions per al
gaudi privat.
Com a mesura de garantia, als usuaris de les instal·lacions referides,
principalment en els casos del camp de futbol i la pista polivalent de les
l
escoles velles, se’ls pot fer constituir una fiança per garantir el correcte ús de
les instal·lacions i evitar-ne
evitar ne el seu deteriorament més enllà d’aquesta
utilització racional.
Realitzat l’estudi econòmic pertinent, es preveuen les tarifes que es detallen
detal
en el quadre que seguidament es reprodueix als efectes de determinar-ne
determinar
la
quota tributària a liquidar pels cessionaris:
PISCINA TORRE D’EN GUIU
Entrada individual
Abonament Empadronats

No empadronats

Temporada
Menors 12 anys
Tercer abonament de
mateixa unitat familiar
Temporada
Menors 12 anys
Tercer abonament de
mateixa unitat familiar

2,50 €
30 €
12 €
la
20 €
40 €
15 €
la
25 €
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PISCINA MAS DE PALLARÈS
Entrada individual
Abonament

Temporada
Menors 12 anys
Tercer abonament de
mateixa unitat familiar

2€
25 €
10 €
la
15 €

PISTES DE TENNIS
1 h utilització pista per particulars
1 h utilització pista per particulars nocturn
1 h utilització pista per monitoratge
1 h utilització pista per monitoratge nocturn

1€
3€
3,5 €
4,5 €

CAMP DE FUTBOL
PISTA POLIESPORTIVA ESCOLES VELLES

30 €
10 €

Examinat el text del projecte d’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a
l’ús de les instal·lacions esportives municipals, que consta a l’expedient i es
dóna per reproduït.
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 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
rovació i modificació de les ordenances fiscals municipals.
Vist que els articles 47.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local i 114 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal
municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la
competència del ple per a l’adopció de l’acord provisional d’aprovació de
l’ordenança fiscal amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.
En conseqüència, el ple
pl de l’ajuntament acorda:
Primer.

Derogar el text de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i
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altres serveis anàlegs, el qual romandrà vigent fins a la publicació
íntegra del text de la nova ordenança fiscal.
Segon.

Aprovar amb caràcter provisional la imposició i l’establiment de la
taxa per a l’ús de les instal·lacions esportives municipals.

Tercer.

Aprovar el nou text de l’ordenança fiscal esmentada, la qual, una
vegada esdevingui definitiva romandrà vigent mentre no se n’acordi
modificació o derogació expressa.

Quart.

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.

Cinquè. Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es
presenta cap al·legació ni reclamació, l’ordenança
l’ordenança quedarà
aprovada definitivament sense la necessitat de cap acord posterior, i
es procedirà a la publicació del seu text íntegre.
19. RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 2011/363 MITJANÇAT EL QUAL ES
FIXEN LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI PER A L’ANY 2012.
2012
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar el següent
Decret de l’alcaldia:
Decret núm. 2011/363, de 15 de juliol de 2011.
“Mitjançant escrit del Departament
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya de 30 de maig de 2011 s’insta a aquest ajuntament perquè fixi les
dates de celebració de les festes locals durant l’any 2012.
Examinada l’Ordre del Departament de Treball EMO/80/2011, de 27 d’abril,
d’abril
per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a
l’any 2012.
Atès el que ve establert a l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors.
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En conseqüència, Resolc:
Primer.- Fixar com a festes locals d’aquest municipi per a l’any 2012 els dies
24 d’agost (divendres) i 11 d’octubre (dijous).
Segon.- Donar trasllat d’aquest Decret al Departament d’Empresa i Ocupació
de la Generalitat de Catalunya per a la seva inclusió al calendari de
festes oficials per al 2012.
Tercer.- Sotmetre aquest Decret a la ratificació del Ple de l’ajuntament en la
propera sessió que tingui lloc.”
20. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE L’ANY
2010.
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:
Examinat el Compte General del pressupost de l’exercici de 2010.
Vist que la Comissió Especial de Comptes, en sessió de data 10 de maig de
2011, per unanimitat, va informar favorablement el referit Compte general.
gener
Atès que d’acord amb allò establert a l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, s’ha exposat al públic pel termini de quinze dies i vuit més sense que
s’hagin presentat reclamacions
eclamacions (BOP núm. 119, de data 24 de maig de 2011).
Atès que el Ple de la Corporació és competent per l’aprovació del Compte
General, d’acord amb el què estableix el ja citat article 212 del RDL 2/2004, de
5 de març.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament
l’ajun
acorda:
Aprovar el Compte General del Pressupost de 2010, el resum del qual es
detalla més avall, i remetre còpia del mateix a la Sindicatura de Comptes de la
Generalitat de Catalunya.
1.

Compte de Resultats a 31.12.2010:

Ingressos d’explotació
Despeses d'Explotació
Marge brut

4.642.852,75 €
3.039.142,69 €
1.603.710,06 €
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Despeses financeres
Amortitzacions i provisions
Resultat net
Resultats extraordinaris
Resultats de la Cartera de valors
Modificació drets i obligacions

15.279,79 €
189.462,48 €
1.398.967,79 €
2,68 €
47.617,08 €
-35.273,78 €

Resultats de l’exercici

1.411.313,77 €

2. Balanç de Situació a 31.12.2010:
ACTIU
A- IMMOBILITZAT
I- Inversions destinades a l’ús general
II- Immobilitzacions immaterials
III- Immobilitzacions materials
IV- Inversions gestionades
V- Patrimoni públic del Sòl
VI- Inversions financeres permanents
VII- Deutors no pressupostaris a llarg termini
B- DESPESES A DISTRIBUIR EN VARIS EXERCICIS
C- ACTIU CIRCULANT
I- Existències
II- Deutors
III- Inversions financeres temporals
IV- Tresoreria
V- Ajustos per periodificació

12.227.127,94 €
2.609.388,74 €
167.696,34 €
9.292.370,86 €
0€
156.672,00 €
0€
0€
0€
1.726.162,96 €
0€
1.236.212,88 €
0€
489.950,08 €
0€

TOTAL ACTIU

13.953.290,90 €

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

11.620.977,77 €
594.730,43 €
0€
9.614.933,57 €
1.411.313,77 €

B- PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES
C- CREDITORS A LLARG TERMINI
I- Emissions d’obligacions i altres valors negociables

0€
989.649,41 €
0€
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II- Altres deutors a llarg termini
III- Desemborsos pendents sobre accions no exigides
D- CREDITORS A CURT TERMINI
I- Emissions d’obligacions i altres valors negociables
II- Altres deutes a curt termini
III- Creditors
IV- Ajustos per periodificació
TOTAL PASSIU

989.649,41 €
0€
1.342.663,72 €
0€
352.669,02 €
989.994,70 €
0€
13.953.290,90 €

Estat de Tresoreria – moviments i situació de la tresoreria del dia 1.1.2010 al
dia 31.12.2010:
EXISTÈNCIES INICIALS
COBRAMENTS
Pressupost corrent
Pressupost tancat
Operacions no pressupostaries
PAGAMENTS
Pressupost corrent
Pressupost tancat
Operacions no pressupostaries
EXISTÈNCIES FINALS

1.131.908,13 €

3.141.581,00 €
1.052.436,37 €
4.907.437,08 €
4.824.942,97 €
1.163.779,07 €
3.754.690.46 €
489.950,08 €

4. Romanent de Tresoreria a 31 de desembre de 2010.
1- Fons líquids
489.950,08 €
2- Drets pendents de cobrament
1.449.314,69 €
3- Obligacions pendents de pagament
1.170.765,42 €
I- Romanent de tresoreria total (1+2-3)
(1+2
768.499,35 €
II- Saldos de dubtós cobrament
226.231,83 €
III- Excés de finançament afectat
66.285,10 €
IV- Romanent de tresoreria per a despeses generals (I475.982,42 €
III)
21. ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL
POLÍGON P DE MAS DE PALLARÈS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat,
unanim
acorda:
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En data 12 d’abril de 2010 la societat Promysa Brick, SL, representada pel Sr.
Joan Alegret i Vidal, aportà la documentació tècnica establerta a l’article 169
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme
urbanisme i sol·licità la recepció de les obres d’urbanització de la fase P del
polígon 6, Mas de Pallarès.
L’enginyera de l’ajuntament, prèvia inspecció de les obres d’urbanització, en
base als projectes aprovats al seu dia, informà que calia completar
determinats
eterminats aspectes de les obres contemplades en el projecte, a la vista del
qual es va requerir la promotora per tal que esmenés les deficiències
detectades i lliurés la documentació sol·licitada.
La promotora, en data 5 d’abril de 2011, presentà nova sol·licitud de recepció
de les obres tot justificant la subsanació de les deficiències detectades,
aportant una separata corresponent al projecte d’enllumenat públic i justificant
l’execució de les obres necessàries per separar la xarxa del servei
d’enllumenat
menat públic de la corresponent a les escomeses elèctriques per al
funcionament de la xarxa d’abastament d’aigua potable.
Vist el nou informe de l’enginyera de l’ajuntament de 19 d’abril de 2011, que
literalment diu:
“A
A l’últim informe realitzat, el passat
passat 28 de setembre de 2010, es sol·licitaven 2
punts respecte a la segona fase (polígon P), que són els següents:
Separata del projecte d’enllumenat públic de la segona i tercera fase.
Obres d’acondicionament per separar el servei de l’enllumenat públic de la
xarxa d’aigua potable.
La documentació entregada el passat 5 d’abril de 2011, amb registre
d’entrada número 940, s’entrega la separata del projecte d’enllumenat públic
de la segona fase (polígon P), així com, la legalització de la línea de baixa
tensió de l’enllumenat; quedant separada de les instal·lacions de l’aigua
potable de la urbanització.
Pel que fa a la tercera fase (polígon M), cal realitzar una nova inspecció per
revisar tots els punts que es mencionaven al informe del passat 3 de
novembre de 2009, així com, entregar la separata i legalització de l’enllumenat
públic d’aquesta fase.
En conseqüència, el promotor de la urbanització, PROMYSA BRICK, S. L., ha
realitzat totes les obres de millora i ha entregat tota la documentació
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necessària que es sol·licitava en passats informes per a recepcionar la
segona fase (polígon P) d’aquesta urbanització per l’Ajuntament del Catllar.
Pel que fa a la tercera fase, cal que el promotor faci les reparacions/obres
reparacions/obr de
millora i entregui la documentació que se li ha sol·licitat.”
Atès el que disposes els articles 131 i concordants del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament
l’ajunt
acorda:
Primer.

Aprovar la recepció .

Segon.

Requerir la promotora Promysa Brick, SL, representada pel Sr. Joan
Alegret i Vidal, perquè es personi a les dependències municipals per
a la signatura de l’acta de recepció de les obres d’urbanització de la
fase P del polígon 6 del planejament municipal, Mas de Pallarès.

Tercer.

Advertir la Promotora que els compromisos adquirits amb
l’ajuntament a través dels convenis urbanístics signats al seu dia
segueixen vigents.

22. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS UNICAT,
UNICAT, PP I IC-V
IC PER LA
INSTAL·LACIÓ D’UNA MARQUESINA A LA PARADA D’AUTOBUSOS DEL
CATLLAR.
Després de la lectura de l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
el Sr. alcalde, pren la paraula el regidor Sr. Joan Morlà exposant el contingut
de la moció i manifestant que es presenta a la consideració del Ple a petició
dels usuaris del servei, per tal de proporcionar-los
proporcionar los aixopluc quan fa mal temps
i alhora es preveu que es pugui utilitzar a mode de cartellera informativa on
penjar cartells i comunicats
icats de l’ajuntament.
Intervé el Sr. Antonio López i diu que el seu grup estaria d’acord amb la
proposta si es fes extensiva per a totes les urbanitzacions del municipi.
El Sr. Morlà respon que aquesta és una competència de Transports de la
Generalitat, però entenem que el municipi, com a tal i com a municipi turístic,
es pot permetre posar una marquesina diferent a les estàndard a compte de
l’ajuntament. Que a tot arreu haurien d’esser iguals es possible, però aquest
és un tema que caldria estudiar.
El Sr. Marcelo Javier Tarantino diu que malgrat es proposi que s’hagi de fer
extensiva la implantació a tot el terme municipal, tampoc es qüestió que per
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manca de viabilitat econòmica del projecte global no es faci primer en un lloc i
després anar avançant en
e aquest sentit.
El Sr. Morlà matisa que al tractar-se
tractar se de la parada del municipi i la que té major
nombre d’usuaris podria tenir una especial atenció. Es poden fer ambdues
coses.
Seguidament intervé el Sr. alcalde i diu que tems enrere es va estudiar la
conveniència d’instal·lar una marquesina en aquest indret, però el principal
inconvenient és la manca de superfície disponible i la competència sobre la
matèria, que la té el Servei de Transports de la Generalitat. Al seu moment, es
van instal·lar unes quantes
quantes marquesines a diferents urbanitzacions, deixant
pendent de concreció la de la vila atès que només s’autoritzava la instal·lació
del tipus estàndard, molt gran i de disseny poc adequat amb l’entorn.
Acceptem la moció en el sentit que es parlarà amb Transports
Transports per aconseguir
que autoritzin un altre tipus de marquesina per al nucli urbà de la vila i que es
promogui la instal·lació de les genèriques en aquells altres indrets on
manquen.
Intervé el Sr. Fernando Martínez i diu que es pot mirar de sol·licitar
sol·lic
algun ajut
al respecte.
El Sr. alcalde respon que veu improbable que ens donin diners per aquesta
operació, però que es proposarà.
Seguidament, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Atès que la parada d’autobusos que principalment cobreix el transport de
passatgers el Catllar – Tarragona i Tarragona – el Catllar no disposa de cap
sistema de protecció per l’usuari.
Atès que no hi ha cap lloc de la mateixa parada on es puguin consultar els
diferents horaris.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament
l’aj
acorda:
Únic.

La instal·lació d’una marquesina a la parada d’autobusos que hi ha a
l’Avinguda de Catalunya del Catllar.
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23. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS DE CIU, PSC, UNICAT I IC-V
IC
EN DEFENSA DE L’ACTUAL MODEL EDUCATIU D’IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA CATALANA.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Fernando Martínez i explica que el seu vot serà
negatiu atès que en l’estat
l’estat de dret s’han de respectar les decisions dels
tribunals, doncs hi ha una sentència del Tribunal Suprem que diu que la
llengua castellana és vehicular igual que la catalana.
El Sr. alcalde diu que arran de tres sentències del Tribunal Suprem espanyol,
que
ue d’alguna manera qüestionen el català com a llengua vehicular de
l’ensenyament a Catalunya, el TSJC ha emès una interlocutòria requerint el
Govern de la Generalitat perquè introdueixi el castellà com a llengua vehicular
en l’ensenyament obligatori.
Enfront
ront d’aquesta situació, considerem que hi ha suficients arguments jurídics
per a defensar el model d’immersió lingüística, sense anar més lluny el TC ha
avalat el model, i de fet el Govern la de Catalunya ja ha presentat un recurs
que de moment ha aturat els terminis d’execució de la pròpia interlocutòria,
però sobretot hi ha arguments de país: la llengua catalana, gairebé mil·lenària,
configura la nostra identitat col·lectiva i és un dels valors més preuats que
hem de
preservar; en aquest sentit, doncs, la seva defensa i,
consegüentment, el manteniment de l’actual model educatiu constitueix una
línia vermella que no hauríem de traspassar.
L’actual model d’immersió lingüística fa 30 anys que es ve aplicant amb èxit a
les escoles de Catalunya, ha contribuït
contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu
desequilibri que viu el català respecte del castellà, i tal com demostren tots els
indicadors garanteix que al final del cicle d’ensenyament obligatori els
alumnes tinguin un bon nivell de coneixement de català i de castellà, alhora
que afavoreix la cohesió social i la convivència; tot això ha fet que sigui
assumit i avalat per la immensa majoria de la societat civil i de la comunitat
educativa i hagi estat objecte de reconeixement per part de diverses
institucions europees
uropees i internacionals.
Són una petita minoria les famílies que s’oposen a que els seus fills rebin
l’educació en català com a llengua vehicular, i sembla del tot evident que per
aquesta minoria no podem canviar el model lingüístic de tot el país.
fer hi front cal que els partits
La situació, doncs, és altament preocupant i per fer-hi
polítics de Catalunya, si més no els que van votar al seu dia la llei d’immersió,
i la societat civil fem pinya amb el Govern contra aquestes agressions i en
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defensa del model lingüístic
ingüístic que ens varem atorgar, perquè aquí ens hi
juguem la pervivència de la nostra llengua i la cohesió social del país. En
aquest sentit, demanem al Partit Popular una mica més de prudència i que
respecti allò que el Parlament de Catalunya va aprovar per amplíssima
majoria.
No cal dir, doncs, que el nostre Grup dóna total suport a aquesta Moció.
El Sr. Martínez diu que el Parlament és un òrgan legislatiu, no pas executiu.
Queda esperar a la resolució definitiva dels tribunals.
El Sr. Morlà diu que
ue al País Valencià han sorgit moltes peticions en defensa
del valencià i no han estat ateses mentre que a Catalunya s’ha fet cas a tres
famílies que pugnen pel castellà.
Seguidament, el Ple de l’ajuntament, amb el vot a favor dels grups municipals
de CIU (4), d’UNICAT (3), del PSC (2) i d’IC-V
d’IC V (1) i amb el vot en contra del
PP (1), acorda:
El model d’escola amb què el nostre país s’ha dotat durant els últims 30 anys
ha garantit la igualtat d’oportunitats per a tothom i ha proporcionat un nivell de
competències lingüístiques, tant en català com en castellà, per a tots els
nostres estudiants.
L’èxit d’aquest model s’ha constatat al llarg d’aquests anys, esdevenint
referència tant al nostre Estat com a nivell internacional. La immersió
lingüística i la
a consideració del català com a llengua vehicular ha estat un dels
eixos bàsics d’aquest model educatiu, que ha permès la consolidació de la
llengua pròpia de Catalunya i, a la vegada, ha garantit el coneixement del
castellà amb un grau igual o superior que
que a la resta de l’Estat espanyol, tal i
com demostren les dades del Consell Superior d’Avaluació, que constaten
que les competències lingüístiques de Catalunya en llengua castellana estan
per sobre de la mitjana de l’Estat.
Aquest model, més enllà d’entrebancs
d’entrebancs puntuals, ha tingut el suport i ha estat
respectat per la majoria tant al nostre país com a l’Estat espanyol.
Malauradament, en els darrers anys algunes minories han intentat dinamitar-lo
dinamitar
i malmetre’l. I entre tots hem d’evitar aquesta maniobra.
La recent interlocutòria que ha fet pública el TSJC, estableix que la Generalitat
haurà d’informar de les mesures preses per fer complir la sentència que el
Tribunal Suprem va emetre el passat 22 de desembre de 2010 en que
pretenia obligar la Generalitat de Catalunya
Catalunya a reintroduir el castellà a les
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escoles “com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en relació
al català” en tots els cursos del cicle d’ensenyament obligatori.
Alguna sentència del Tribunal Suprem i la recent interlocutòria del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) qüestionen doncs aquest model
d’escola i la immersió lingüística.
És per aquests motius que el Grup Municipal Socialista, el Grup Municipal de
CiU, el Grup Municipal d’UNICAT i el de IC-V
IC V proposen al Ple de
d l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
Primer.

Manifestar el desacord i rebuig amb la sentència del Tribunal
Suprem i la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) que qüestionen el model educatiu català.

Segon.

Constatar
ar que en el municipi del Catllar aquest model educatiu i la
immersió lingüística han estat durant els darrers anys un model
d’èxit i que ha proveït de les competències lingüístiques
necessàries, tant en català com en castellà, a tots els seus alumnes.

Tercer.

Donar suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles
catalanes, doncs garanteix la consolidació de la nostra llengua, així
com a totes les accions dutes a terme tant pel Govern de la
Generalitat de Catalunya com pel Parlament de Catalunya amb
am
l’objectiu de mantenir i defensar aquest model.

Quart.

Felicitar a tota la comunitat educativa per la feina duta a terme al
llarg dels últims 30 anys en la implantació i desenvolupament a
l’escola del nostre municipi del model educatiu català que ha garantit
ga
el coneixement tant de la llengua catalana com la castellana.

Cinquè. Demanar i agrair a tota la comunitat educativa local, que malgrat les
dificultats sobrevingudes, continuïn treballant amb la mateixa
intensitat i coratge per mantenir aquest model
model educatiu i preservar el
coneixement de la llengua catalana.
Sisè.

Donar suport a les diferents iniciatives, tant a nivell local com
nacional, que tinguin com a objectiu garantir el model educatiu
català. De forma especial, a totes les entitats cíviques,
cíviqu
culturals i de
l’àmbit educatiu aplegades en torn al projecte Somescola.cat.

Setè.

Traslladar aquest acord als diferents centres d’ensenyament del
municipi, al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, als
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diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, als
Grups del Congrés i del Senat i a la Plataforma Somescola.cat.
24. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular algun prec o
alguna pregunta.
En el capítol de precs, el Sr. Marcelo Javier Tarantino demana si és possible
sol·licitar a l’empresa Autocars Nika posar un autobús més gran per fer un sol
viatge en el transport escolar.
El Sr. alcalde contesta que aquesta opció ja fou estudiada al seu moment per
tal que els alumnes usuaris del servei no haguessin de traslladar-se
traslladar
amb tanta
antelació, sobretot als matins, però no va ser possible sobretot per l’accés a la
Cativera.
El Sr. Tarantino demana si es poden arreglar les reixetes de ventilació
trencades que hi ha als armaris metàl·lics
metàl·lics de la llar d’infants, doncs dins hi ha
connexions elèctriques.
El Sr. alcalde diu que es mirarà i si cal s’arreglaran.
Novament el Sr. Tarantino sol·licita la reparació de l’escaló que hi ha a
l’entrada de la llar d’infants, doncs fa pocs dies un nen
nen hi ensopegà i va caure
i es podria haver fet molt mal.
El Sr. alcalde comenta que l’ajuntament va mirar de solucionar el tema i va
trobar una empresa que ho poliria però a l’hora de fer-ho
fer ho no va ser possible.
Posar-hi
hi ciment és un nyap. Cal preguntar-se
preguntar
fins a quin punt és necessari
modificar-ho
ho o bé cal estar a l’aguait dels minyons quan entren al centre.
La Sra. M Goretti Gatell observa que l’alçada de l’escaló és tant minsa que
gairebé no es apreciable.
De nou el Sr. Tarantino intervé i demana, respecte
respecte de l’aparcament de les
escoles noves, que no és aparcament, si es pot solucionar la manca d’espai
atès que el CEIP compta amb unes cinquanta famílies noves.
El Sr. alcalde contesta que justament aquest mateix matí s’ha repartit un escrit
per als paress dels alumnes en que es demana un comportament més cívic en
aquest sentit. Estem mal acostumats, doncs hi ha pocs centres amb un espai
similar, i sovint es pretén aparcar davant de la porta, xerrar una estona i si cal
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anar a fer un cafè. En aquest escrit es demana que s’estacioni
assenyadament, cal fer via i aparcar o més amunt o més avall, doncs hi ha
espai disponible.
Hi ha denúncies dels vigilants per mal estacionament i fins hi tot per parlar per
mòbil. En l’escrit referit també s’adverteix que si en 15 o 20 dies no millora la
situació es demanarà la intervenció dels Mossos d’Esquadra, que tenen les
competències de trànsit delegades en zona urbana.
Intervé el Sr. Morlà dient que si s’arriba a la intervenció dels Mosso
d’Esquadra, després de quinze dies
dies passarà l’efecte i tot restarà igual.
El Sr. alcalde posa com a exemple el cas de l’eixample, doncs després de
l’actuació d’aquests s’han respectat les senyals d’aparcament.
Novament el Sr. Morlà intervé i diu que hi ha una solució senzilla i de baix cost
per millorar la zona i aprofitar les possibilitats que tenim, consistent en que
una retroexcavadora replani la zona d’aparcament, augmentant la capacitat
d’accés i estacionament fins a uns 80 vehicles. També es podria fer el vial
unidireccional.
El Sr.
r. Carles Guillén comenta la possibilitat d’obrir les portes del CEIP deu
minuts abans i així ampliar el temps d’accés dels alumnes al centre.
La Sra. Gatell diu que aquesta competència depèn de la direcció del centre.
El Sr. alcalde diu que el cost d’aquesta
d’aquesta operació de rebaix no és reduït. Hem
fet l’escrit per veure si els usuaris responen com cal esperar.
El Sr. Tarantino comenta que l’horari d’obertura de portes és de 8:30 a 8:35 i
que si aquest s’ampliés es minoraria, segurament, el problema. Una altra
al
solució passaria per establir que determinats alumnes accedissin i sortissin
del centre per la porta que hi ha al vial de les escoles noves.
El Sr. Guillén diu que això passa perquè el que es vol es deixar el nen a la
mateixa porta, vigilar des del vehicle
vehicle que entra a l’escola i poder marxar.
El Sr. alcalde diu que es parlarà amb la direcció del centre sobre la viabilitat
d’aquestes alternatives.
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El Sr. Morlà pregunta quins terrenys són de titularitat municipal a l’altre costat
del vial del Camí de Tarragona, davant el CEIP, per habilitar-hi
habilitar aparcaments.
El Sr. alcalde respon que l’ajuntament no té cap terreny a l’altre costat del vial.
Seguidament intervé el Sr. López per formular el següent prec: “Actualment
existeix al nucli històric del Catllar
Catllar un carrer que porta el nom de Duc de la
Victòria, un personatge d’horrorosa memòria per Catalunya.
Efectivament, Joaquín Baldomero Fernández Álvarez Espartero fou un militar i
polític espanyol que va viure entre els anys 1793 i 1879, conegut, entre altres
alt
títols, com el Duc de la Victòria.
Fou regent del Regne d’Espanya entre els anys 1840 i 1843, un temps en el
qual hi hagué una gran crisi econòmica que propicià un aixecament popular a
Barcelona. Era el mes de novembre de 1842 i Espartero ordenà el
bombardeig
mbardeig de la ciutat, una decisió que ocasionà moltes víctimes humanes i
grans danys materials. No content amb tan eixelebrada determinació, postulà
que Barcelona fos bombardejada periòdicament i de forma metòdica cada
cinquanta anys.
Personatge de caràcter
ter fort i agre, va cometre molts excessos. Era altiu i
exigia arreu que li retessin honors, un fet que tot sovint es traduïa que en
pobles i ciutats li dediquessin carrers.
Per tot el que s’ha exposat breument, es demana el canvi de nom del carrer,
el qual podria quedar com carrer de la Mancomunitat, més si tenim en compte
que aquesta institució va desenvolupar una obra considerable, doncs amb el
suport dels ajuntaments va fomentar
fomentar la millora de les infraestructures, va
ampliar la cobertura telefònica, va millorar el subministrament d'aigua potable,
va impulsar la formació professional, va potenciar l'Institut d'Estudis Catalans i
la Biblioteca de Catalunya, va promoure la creació
creació d'una xarxa de biblioteques
públiques, va construir l'observatori Fabra, va reconèixer la normativa
ortogràfica impulsada per Pompeu Fabra i va estimular la renovació
pedagògica entre d’altres mèrits”.
mèrits
El Sr. alcalde explica que es van escometre dos canvis de nomenclàtor de
carrers, un durant el primer ajuntament democràtic l’any 1979 i l’altra més
recentment per esmenar reiteracions en els noms dels carrers de les
urbanitzacions i en ambdós casos es va passar per alt el canvi. Ens sembla
correcte. Tanmateix,
nmateix, diu l’alcalde, caldria que la modificació es fes previ estudi
del nomenclàtor per tal d’analitzar si s’han de fer més canvis o dotar de noms
a nous carrers, i fer-ho
ho alhora.
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El Sr. Morlà també ho considera adequat.
Seguidament intervé el Sr. Morlà
Morlà i exposa que les mocions, els precs i les
preguntes que formula el seu grup en les sessions del ple són expressió de
les inquietuds que els hi manifesta la gent més propera.
Un cop feta aquesta exposició sol·licita la possibilitat de poder fer visites lliures
l
al castell i que s’adapti l’accés a les instal·lacions per a persones amb
discapacitat.
El Sr. alcalde diu que el fet que la visita sigui guiada és millor perquè
d’aquesta manera el visitant rep les explicacions sobre aspectes constructius
de la fortificació
rtificació o de la seva història que d’altra manera no tindria; en aquest
sentit la visita guiada és un plus. Per altra banda cal tenir present que durant
el recorregut hi ha dos audiovisuals que s’han de posar en funcionament per
algun responsable, i per tant no és en cap cas recomanable que funcionin en
règim d’autoservei.
En quant a l’accessibilitat cal tenir en compte que la configuració d’un edifici
d’aquestes característiques ho fa molt difícil: estem parlant d’un castell que al
llarg de la història ha sofert multitud de modificacions i tot són àmbits a
diferents nivells, escales etc. la qual cosa fa gairebé impossible la implantació
de rampes en moltes parts de l’edifici, i no diguem ja d’ascensors; per altra
banda, el cost seria inassumible..
El Sr.. Francesc Virgili comenta que en una visita recent a un castell hi havia la
possibilitat de fer visita lliure i els audiovisuals es projectaven de forma
continuada i així, al final, sempre el pots veure tot quan et convé. Alhora,
s’hauria d’indicar on és l’entrada, doncs no queda prou clar.
El Sr. alcalde diu que veu complicada aquesta opció per als audiovisuals. En
quant a l’ingrés al castell, només hi ha una porta i allí està clarament indicat
per on s’accedeix.
El Sr. Morlà explica que tot i valorar els
els esforços fets en la programació dels
actes festius de la vila, i més en temps de crisi, s’haurien de valorar
determinades despeses i reconsiderar determinats actes de la festa major i
dels que es realitzen durant la resta de l’any. A tall d’exemple es podrien
p
contractar orquestres menys cares i estalviar els actes de cloenda del darrer
dia de la festa major d’estiu, doncs resulten pobres de contingut. Una recent
enquesta publicada a la premsa concloïa que el 90% dels enquestats estaven
a favor de reduir la despesa i durada dels actes festius en general. El grup
d’UNICAT recolzarà qualsevol iniciativa en aquest sentit.
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El Sr. Guillén contesta que ja fa dos anys es va reduir el pressupost en
aproximadament 20.000 € i que es segueix en aquesta línia de contenció.
conte
A continuació el sr. Morlà formula la següent pregunta: arran de la celebració
de la boda al castell entre la Sra. Forns i el Sr. Fuentes hem rebut queixes de
veïns perquè la festa es va allargar fins a la matinada. Quines despeses ha
comportat per a l’ajuntament i quins ingressos.
El Sr. alcalde contesta que fins aquell moment mai ningú havia demanat de
casar-se
se i fer la celebració al mateix castell; de fet no s’havia contemplat
aquesta possibilitat, motiu pel qual no es troba regulada la taxa en aquest
a
sentit, només la de la cerimònia. Per tant el preu que va aplicar-se
aplicar
va ser el
que correspon per la cerimònia. Respecte les molèsties cal dir que l’acte va
acabar cap a les 2h de la matinada, aproximadament, però el volum de la
música fou reduït bastant
bastant abans, Tot i això és possible que s’hagués produït
hagut alguna molèstia.
Finalment en quant als costos que ha suposat per l’ajuntament, cal dir que les
3 hores d’un vigilant que va haver-hi
haver hi a l’inici per regular el transit i
l’aparcament dels vehicles
vehicles previsibles en aquests casos, doncs la resta va
anar a càrrec de la família. També es podria considerar les hores de més de
consum elèctric de les instal·lacions. En quan a la neteja tant del castell com
de l’entorn és la que es fa habitualment, si bé aquesta
aquesta darrera es va avançar
uns dies ja que habitualment es fa per la Festa Major
El Sr. Morlà considera que en aquest acte hi va haver certs privilegis.
El Sr. alcalde respon que no és cert, doncs, com ja ha dit, mai s’havia donat el
cas i per tant no es pot parlar de privilegi.
El Sr. Virgili diu que si la normativa s’aprova ara com és que no es considera
un privilegi aquesta boda.
El Sr. alcalde diu que per haver-hi
haver hi un tracte de privilegi s’hauria d’haver donat
un tracte diferent a dues situacions iguals. En aquest cas, si algú amb
anterioritat hagués demanat efectuar la cerimònia i la posterior celebració al
castell i se li hagués denegat i en canvi ara s’hagués permès a aquests altres,
podríem afirmar que han rebut un tracte de privilegi, però no és el cas.
Senzillament, aquesta parella ho va demanar, es va autoritzar, i arran
d’aquesta celebració s’ha procedit a regular-ho
regular ho a l’Ordenança.
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De nou intervé el Sr. Morlà i pregunta quines solucions adoptarà l’ajuntament
davant el dèficit que genera el servei de recollida d’escombraries. S’havia
pensat en destinar els diners estalviats en festes a minorar aquesta situació.
Alhora i atès que el contracte finalitza el 2014, si s’ha previst que es farà.
El Sr. alcalde respon que hi ha la opció de pujar el preu de la taxa, però
l’ajuntament haurà de continuar assumint part del dèficit. En aquest mateix
ple, en l’apartat de l’informe de l’alcaldia s’ha dit que hi ha prevista una
rebaixa important en la taxa d’incineració a raó d’uns 10€/
10€/ tona. El que es faria
seria destinar aquest estalvi a minorar el dèficit.
El Sr. Morlà proposa la possibilitat de fraccionar el pagament de la taxa en els
màxims terminis possibles.
ossibles.
El Sr. alcalde matisa que la gestió de la recaptació està delegada a
l’organisme autònom de recaptació de tributs de la Diputació, BASE, i que
hauria de ser aquest qui primerament admetés el pagament fraccionat.
El Sr. Morlà exposa que durant els
els mesos d’estiu i principalment a l’agost no
s’ha complert amb els períodes de recollida al les urbanitzacions la Cativera i
els Cocons.
El Sr. alcalde admet que s’hagi produït algun retard, però cal tenir en compte
el mal ús que es fa del servei per part
part d’algunes persones. És del tot
incomprensible el nombre de vegades que s’han fet operacions de neteja
especials a la Cativera, per exemple. El tema de la poda és significatiu, està
pensat per restes petites procedents de jardins i s’hi acaba abocant de tot.
Intervé el Sr. López i diu que l’empresa gestora del servei, en quant a la
recollida de poda, passa setmanalment, no ja per tenir-ho
tenir ho contractat, sinó per
propi interès, doncs sino l’acumulació és tal que els distorsiona els plans de
treball. Alhora, aquesta setmana mateix s’ha parlat tant amb Focsa com amb
els representants de la urbanització per resituar i complimentar les illes de
contenidors un cop finalitzades les obres d’urbanització. A tall d’exemple avui
hi havia una pila de pneumàtics.
El Sr. Morlà proposa pedagogia constant per corregir els comportaments dels
usuaris.
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El Sr. López explica que hi ha programada una xerrada informativa sobre
reciclatge per al proper mes d’octubre, que recentment s’han repartit els
opuscles explicatius del funcionament
funcionament de la deixalleria, més endavant es farà
un repartiment d’embuts i instal·lació de contenidors per a la recollida d’oli
domèstic usat, i també tenim sol·licitat pressupost per a la instal·lació
d’enganxines informatives als contenidors quan aconseguim
aconseguim que FCC els
substitueixi per uns en més bon estat, i també es pot preveure un règim
sancionador al respecte.
Novament intervé el Sr. Morlà i pregunta respecte dels problemes que tenen
els veïns de la part nova de Mas de Pallarès per accedir al servei de telefonia
fixa.
El Sr. alcalde explica que s’han fet gestions amb Telefònica i que cada vegada
al·leguen qüestions tècniques diferents, que si manca escomesa elèctrica, la
capacitat del cablejat existent, etc.
El Sr. Morlà exposa la possibilitat
possibilitat de soterrar les conduccions.
El Sr. López respon que això ja està fet i que l’empresa diu que el problema
es troba rau en que la centraleta és petita i no admet nous usuaris.
A continuació intervé el Sr. Morlà i pregunta respecte del dèficit generat a la
piscina de Mas de Pallarès doncs davant una despesa de 7.000 € hi ha hagut
uns ingressos de 1.114 €.
El Sr. alcalde contesta que les piscines municipals són deficitàries en tots els
casos. Caldrà buscar alternatives, però la dicotomia és evident, doncs si
augmentes quotes baixarà el nivell d’usuaris i si minores el preu de l’entrada,
probablement s’incrementarà el nombre d’usuaris però no necessitaràs molta
més concurrència per cobrir el cost.
Finalment el sr. Morlà pregunta per què els plenaris s’han posat a les 13:00
hores.
El Sr. alcalde respon que és un horari que es considerà que podia anar bé a
tothom i és una hora en que no s’interfereix la jornada laboral dels respectius
treballs dels regidors, tenint en compte per altra banda que, per llei, tenen
te
permís laboral per assistir a aquests actes. Cal afegir que a banda dels plens
extraordinaris que puguin tenir lloc, els ordinaris són 4 plens a l’any. Alhora
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també suposa evitar costos addicionals del personal i no perjudicar-los
perjudicar
massa
allargantt el seu horari laboral fora de l’horari establert i ajudant a conciliar la
vida laboral i familiar d’aquests.
I, essent les dues i trenta minuts del migdia, i no havent-hi
havent hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària,
secre
estenc la
present acta.
Vist i Plau
L’Alcalde

La Secretària

