Ajuntament del Catllar
Ca

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

A la Casa de la Vila del Catllar, essent la una del migdia del dia vint-i-nou
vint
de
desembre 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
Joan Morlà i Mensa
Francesc Virgili i Güell
Teresa M Canela i Armengol
Marcelo Javier Tarantino
S’excusen per no poder assistir:
Montserrat
ntserrat Inglès i Novell
Fernando Martínez del Campo
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany i Covas
ORDRE DEL DIA DEL PLE:
1. Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes corresponents a les
sessions ordinària de data 29 de setembre i extraordinàries de
d 26 d’octubre i
10 de novembre de 2011.
2. Informe de l’alcaldia.
3. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió
ordinària núm. 2011/464 al 2011/612.
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4. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de les
le
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.
5. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de
d
diverses ordenances establint que les bonificacions ho seran en funció de la
renda.
6. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per l’assistència a cursos
organitzats per aquestt ajuntament.
7. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora del preu públic per utilització del servei de
transport escolar municipal.
8. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de Llar
d’Infants.
9. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de
l’ordenança reguladora del preu públic per a la celebració de bodes civils.
10. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva de 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
q
mena.
11. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal.
12. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva del reglament
regulador de la cessió d’ús dels
d
espais municipals.
13. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per a l’ús dels espais municipals.
14. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva del reglament
regulador de l’ús de les instal·lacions
ins
esportives municipals.
15. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per a l’ús de les instal·lacions esportives municipals.
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16. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació
modi
de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
17. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
18. Proposta d’aprovació
rovació de l’inici del tercer expedient d’alienació de solars
edificables de la urbanització la Cativera, propietat de l’ajuntament, aprovació
del plec de condicions administratives i obertura de la licitació.
19. Proposta d’aprovació inicial dels expedients
expedients de modificació d’errades del
POUM, relatius a la regulació de determinats tipus d’actuacions en sòl no
urbanitzable i a la regularització de la vialitat per a l’accés a zona
d’equipaments del polígon 18 (Manous 2).
20. Proposta de designació del jutge
jutge de pau titular i jutge de pau suplent
d’aquest municipi, per finalització del mandat.
21. Proposta de sol·licitud al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat per regularitzar diverses parades del servei públic regular de
transport de viatgers del Catllar a Tarragona per la TP-2039
TP 2039 i T-203.
T
22. Moció que presenta el grup d’UNICAT per l’adhesió de l’ajuntament a
l’associació de municipis per la independència.
23. Precs i preguntes.
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa
passa a desenvolupar l’ordre del
dia.
1. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES CORRESPONENTS
A LES SESSIONS ORDINÀRIA DE DATA 29 DE SETEMBRE I
EXTRAORDINÀRIES DE 26 D’OCTUBRE I 10 DE NOVEMBRE DE 2011.
S’aproven per unanimitat i sense cap esmena els esborranys
esborran de les actes de
la sessions ordinària de data 29 de setembre i extraordinàries de dates 26
d’octubre i 10 de novembre de 2011, els esborranys de les quals havien estat
tramesos juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquest Ple.
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2. INFORME
E 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 d’Empresa i Ocupació ens ha concedit un ajut per a la
contractació de treballadors en situació
situació d’atur, en el marc dels Plans
d’Ocupació corresponents a la convocatòria de 2011 per a la contractació de
dos treballadors durant sis mesos i una jornada del 70%, en lloc dels tres que
s’havia previst contractar en la sol·licitud efectuada.
En aquest sentit,
entit, s’informa que les dues persones contractades per
l’ajuntament, seleccionades de les llistes facilitades pel Servei d’Ocupació de
Catalunya són els veïns del poble: Ivan Acilino Bastos Croccia Carvalho i
Fernando Martín Justícia.
Respecte dels ajuts per sufragar despeses d’escolarització corresponents al
curs 2010-2011
2011 a la llar d’infants municipal, atorgats en virtut del conveni entre
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament
per al sosteniment i funcionament de centres
centres educatius de primer cicle
d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 2010-2011,
2010 2011, ens han estat
atorgats 68.800 €.
Finalment, informar que el Departament de Cultura ens ha atorgat un ajut per
import de 9.000 € per al finançament de la programació
programació cultural que realitza
l’ajuntament al llarg de l’any. Tant pel que fa a les actuacions que es realitzen
al Centre Cultural com d’altres manifestacions artístiques que es duen a terme
al llarg de l’any i amb motiu de celebracions específiques.
b) Respecte
especte 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

Au va teatre
Teatre infantil
Mag Txema
Màgia festa major
Orquestra Camera Musicae i
Coral Sant Jordi
Concert de Nadal
TOTAL

DATA

IMPORT

26-11--2011
10-12--2011

360 €
390 €

17-12--2011

3.000 €
3.750 €
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En quant
ant a les subvencions rebudes de la Diputació de Tarragona,
Tarragona s’informa
que s’han rebut les següents en el marc dels ajuts per a actuacions de grups
artístics inclosos al catàleg d’activitats culturals d’aquest ens:
GRUP
ESPECTACLE
Colla
la Vella dels Xiquets de Valls Diada castellera
Colla Jove Xiquets de Tarragona Diada castellera
TOTAL

DATA
27/08/2011
27/08/2011

IMPORT
3.000 €
2.400 €
5.400 €

c) S’informa que s’ha concorregut a les següents convocatòries de
subvencions promogudes per Consell Comarcal:
- Ajuts a la promoció d’activitats d’interès públic
públic local dels municipis de la
comarca, convocatòria per a la qual ens corresponen dues subvencions, s’ha
demanat per l’organització de la fira d’artesania que organitza l’ajuntament. La
segona subvenció que ens correspon al municipi s’ha presentat el projecte
proj
promogut per l’associació de dones del Catllar.
- Ajuts a l’ensenyament d’arts plàstiques als centres d’ensenyament primari i
secundari obligatori, corresponents al curs 2011-2012,
2011 2012, amb un cost estimat de
5.545,89 euros.
- Ajuts al funcionament de l’escola municipal de música durant el curs 20112011
2012, amb un pressupost de despeses de 72.186,90 euros.
- Ajuts a l’ensenyament d’adults durant el curs 2011-2012,
2011 2012, classes d’anglès,
amb un pressupost de despeses de 17.653,77 euros.
d) Respecte als ajuts atorgats per l’ajuntament, s’informa que s’han atorgat les
següents:
- Subvenció per a la pràctica esportiva al Sr. Ot Inglès Gibert, per import de
800 € per la seva participació als campionats de Catalunya, Espanya, Europa i
mundial de motociclisme, modalitat d’enduro.
- Subvenció per a la pràctica esportiva als Srs. Alejandro i Javier Cabello
Ortiz, per import de 399 € per a la pràctica del judo.
e) S’informa que, d’acord amb les previsions del pressupost municipal de
l’actual exercici, s’ha concertat un préstec amb l’Institut de Crèdit Oficial, dins
la línia oberta sota la denominació “Inversió Sostenible 2011” per valor de
230.000 € i per un termini
termini de 10 anys a un tipus variable d’euribor + 3,90%.
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f) L’any 2011 es va procedir al canvi de companyia subministradora d’energia
elèctrica Endesa a gas Natural Fenosa, per oferir un preu mes avantatjós. En
sessió de la Junta de Govern del proppassat 19 del
del corrent s’ha renovat
aquest conveni per al proper exercici.
g) S’informa que han finalitzat els treballs d’arranjament amb aglomerat
asfàltic, en un tram de 175 metres, del camí de Mas de Salort, adjudicats al
seu dia a l’empresa Pavimentos y Obras ABC,
ABC, SL per import de 12.866,72 €.
Com hom recordarà per a l’execució d’aquesta obra comptem amb
finançament del Consell Comarcal en el marc del Pla de millora de camins.
h) S’informa que el passat 31 d’octubre es va produir un robatori a les
instal·lacions del bar del camp de futbol municipal. Els lladres van trencar la
paret on es subjectava la porta per accedir a l’interior, d’on no van sostreure
res de valor, però causant importants danys materials. Els fets ja han estat
denunciats davant el cos del Mossos
Mosso d’Esquadra.
i) S’informa que s’està en procés de negociació amb el Consell Comarcal i
l’empresa concessionària del servei de recollida de residus respecte la
possibilitat d’introduir millores que implicarien la renovació de gairebé el 100%
dels contenidors.
ors. Previsiblement es pugui tancar l’acord dins el primer
trimestre del proper any.
El Sr. Joan Morlà pregunta si l’empresa adjudicatària demana pròrroga de la
concessió per fer aquestes operacions.
El Sr. alcalde explica que aquestes millores s’emmarquen
s’emmarquen en un conjunt de
mesures que comportarien, principalment una pròrroga del contracte i el
refinançament per la pròpia empresa concessionària del deute que el Consell
Comarcal té contret amb l’empresa com a conseqüència de l’impagament
reiterat o bé dels retards més enllà de dels terminis establerts d’alguns dels
ajuntaments mancomunats i que en aquests moment ja ha provocat una
reclamació via judicial per part de Focsa. Aquest refinançament i consegüent
pròrroga de la concessió comportaria la retirada d’aquest
d’aquest contenciós.
Alhora, un altre element a tenir en compte és l’estalvi en el cost d’incineració
aconseguit recentment i que serà d’aplicació a partir de primer de gener.
El Sr. Morlà pregunta a que es deu la baixada de preus de la incineradora.
El Sr. alcalde respon que inicialment la Generalitat va aportar la major part
dels fons per a la construcció i posada en funcionament de la incineradora i la
resta de capital fou aportat pels municipis fundadors. En contraprestació,
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aquests municipis han gaudit
gaudit de tarifes d’incineració sensiblement més
econòmiques que la resta. En aquests moments de crisi econòmica les
aportacions de residus a incinerar han descendit i per tal d’optimitzar l’ús de
les instal·lacions s’ha produït aquesta rebaixa, amb el compromís
comprom de convergir
els preus més endavant.
El Sr. Morlà diu que així el dèficit quedarà disminuït.
El Sr. alcalde li respon que una part si, però que cal tenir en compte el cost
addicional de les millores a introduir en el servei, com la substitució de
contenidors
tenidors abans referida.
j) En quant a la progressiva millora de les instal·lacions esportives municipals,
s’informa que s’han instal·lat dos aparells calefactors als vestuaris de la pista
de futbol sala per possibilitar una major comoditat als usuaris. També
T
s’hi ha
instal·lat un equip d’osmosis per al tractament de l’aigua
k) Recollint la petició del CE El Catllar s’han adquirit dues porteries de futbol 7
abatibles per als entrenaments dels diferents equips del club. En breu es
procedirà a la seva instal·lació
instal·lació per part del personal de l’ajuntament.
l) L’òrgan rector de l’Entitat Urbanística de Conservació de la urbanització la
Bonaigua va sol·licitar l’arranjament de la vorera de la urbanització que
confronta amb la carretera T-203.
T
Per aquest motiu l’ajuntament
ajuntament ha sol·licitat a
la Diputació, en tant que ens titular de la via, Els treballs ja han estat aprovats,
si bé seran executats més endavant a mesura de les disponibilitats
pressupostàries.
m) A mitjan d’aquest any es va procedir a l’arranjament del
del caminet del castell
conegut com el ¨barco”, per darrera la zona verda. Constatant la conveniència
de millorar l’enllumenat d’aquest indret, ara s’hi han instal·lat dos punts de
llum.
n) Pocs dies abans de Nadal va caure un tram de la paret que tanca l’espai
l
existent entre el castell i la carretera. Per evitar el perill s’ha delimitat i
senyalitzat la zona fins al moment en que es duguin a terme els treballs
d’arranjament necessaris.
o) Des de finals del mes d’octubre i en virtut del conveni signat al seu dia, per
part de Repsol s’alliberen els cabals previstos de l’embassament del Gaià,
104 litres per segon a l’hivern i 84 litres/segon a l’estiu. En aquests moments
l’aigua ja arriba gairebé al Molí de Fortuny, la qual cosa representa una
notable millora
lora mediambiental respecte la situació existent.
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Com a conseqüència d’aquest cabal alliberat s’ha comprovat que una part
penetra al col·lector de sanejament de la urbanització la Cativera, recentment
construït, generant una aportació important d’aigua a les instal·lacions de
l’EDAR d’Altafulla. Per aquest motiu s’ha requerit l’empresa adjudicatària
d’aquelles obres perquè procedeixi a efectuar els treballs necessaris per
garantir l’estanquitat del col·lector.
p) El passat dia 20, acompanyat del delegat
delegat del Govern a Tarragona Sr.
Joaquim Nin, vaig tenir una reunió amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat
del Govern, Sr. Lluís Recoder, i amb el director de l’Agència Catalana de
l’Aigua, Sr. Leonard Carcolé, per tal de tractar sobre les obres pendents
pende
de
sanejament del municipi, vinculades a la construcció de la presó de Mas
d’Enric.
En el decurs de la reunió els vaig reclamar l’execució de les obres de
sanejament general previstes, advertint-los
advertint los que en cas de voler obrir el Centre
penitenciari incomplint
complint aquestes obligacions que consten com a condicions a
la llicència d’obres, l’ajuntament no donarà la llicència d’obertura del centre.
La proposta de l’ajuntament passa per buscar formules que possibilitin
l’execució dels treballs de forma immediata.
immediata. Una d’elles seria l’adjudicació de
l’obra amb pagament diferit.
Finalment, informar que la concessionària de les obres, COMSA EMTE, ha
sol·licitat recentment llicència per a la construcció de la instal·lació elèctrica en
alta des de l’estació transformadora
transformadora existent a la urb. Mas de Panxé, la qual ja
ha estat atorgada.
De tot el qual els reunits es donen per assabentats.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2011/464 AL 2011/611.
El Sr. alcalde dóna compte
ompte dels decrets emesos del núm. 2011/464, de data
28 de setembre de 2011, al 2011/611, de 21 de desembre de 2011.
Els reunits es donen per assabentats.
4. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA
CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER
A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS DE CARÀCTER INDIVIDUAL
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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, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 29 de setembre passat, va aprovar
provisionalment, per unanimitat, la modificació de les Bases que han de regir
la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter
individual
ividual per a l’adquisició de llibres de text per als alumnes del CEIP l’Agulla
per matisar que els ajuts per a l’adquisició de llibres seran incompatibles amb
qualsevol altre ajut que es rebi, genèricament, en concepte d’escolarització.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 242, de data 20
d’octubre de 2011, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’edictes de la
corporació, sense que s’hagin presentat
presentat al·legacions, d’acord amb el que
preveu l’article 65.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
locals, l’aprovació esdevé
definitiva.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
do
se per assabentat de
l’aprovació definitiva 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.
5. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA 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
pe unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 29 de setembre de 2011, per
unanimitat, va aprovar inicialment la modificació de les bonificacions
establertes a favor de determinats col·lectius o situacions en funció de la
renda dels subjectes
ctes passius de les ordenances fiscals reguladores de
l’impost sobre béns immobles, de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans, de la taxa per l’assistència a
cursos organitzats per l’ajuntament i de la taxa per la prestació del servei llar
d'infants.

Ajuntament del Catllar
Ca

Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 242, de data 20
d’octubre 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,
qüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals relacionades
en quant a les bonificacions establertes a favor de determinats col·lectius o
situacions en funció de la renda dels subjectes passius.
6. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
L’ASSISTÈNCIA A CURSOS ORGANITZATS PER AQUEST AJUNTAMENT.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia
di que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 29 de setembre de 2011, per
unanimitat, va aprovar inicialment la modificació de l’annex de tarifes de
l’ordenança fiscal reguladora del preu
preu públic per l’assistència a cursos
organitzats per l’ajuntament i s’establí que les mensualitats per l’assistència
als cursos es liquidaran dins els primers cinc dies del mes que es liquida.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 242, de data 20
d’octubre de 2011, i al tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin
presentat al·legacions, d’acord amb el que preveu l’article 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, l’acord inicial ha esdevingut definitiu.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança
rdenança fiscal reguladora del preu
públic per l’assistència a cursos organitzats per aquest ajuntament.
7. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
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:
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El ple de l’ajuntament, en sessió de data 29 de setembre de 2011, per
unanimitat, va aprovar inicialment la modificació de les tarifes de l’ordenança
fiscal reguladora del preu públic per utilització del servei de transport escolar
municipal i s’establí 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 el perjudici econòmic que suposa per l’ajuntament les baixes que es
produeixen durant el curs.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial
oficial de la província número 242, de data 20
d’octubre de 2011, i al tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin
presentat al·legacions, d’acord amb el que preveu l’article 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
d’obres activitats i
serveis dels ens locals, l’acord inicial ha esdevingut definitiu.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora del preu
públic per utilització
zació del servei de transport escolar municipal.
8. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del
del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 29 de setembre de 2011, per
unanimitat, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la prestació
prestació del servei de Llar d’Infants establint la
tarifa pels diferents supòsits del servei de berenar dels alumnes que s’hi
acullin, de nova prestació, revisant la tarifa relativa a la quota mensual
d’escolarització per als usuaris no empadronats al municipi i establint una
major protecció per lluitar contra situacions de morositat.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 242, de data 20
d’octubre de 2011, i al tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin
presentat al·legacions, d’acord amb el que preveu l’article 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, l’acord inicial ha esdevingut
esdevingut definitiu.
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En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per la prestació del servei de Llar d’Infants.
9. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA 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, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament,
juntament, en sessió de data 29 de setembre de 2011, per
unanimitat, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora del preu públic per a la celebració de bodes civils amb la regulació
dels diferents supòsits d’utilització de la terrassa
terrassa del castell com a lloc per
albergar aquest tipus de celebracions, adaptant la normativa a la nova realitat
sorgida arran de la posada en funcionament i consolidació d’aquest nou espai.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 242, de data 20
d’octubre de 2011, i al tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin
presentat al·legacions, d’acord amb el que preveu l’article 63 del Decret
179/1995, de
e 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, l’acord inicial ha esdevingut definitiu.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança
denança fiscal reguladora del preu
públic per a la celebració de bodes civils.
10. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE 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.
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
data 29 de setembre de 2011, per
unanimitat, va aprovar inicialment la modificació de tarifes 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.
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Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 242, de data 20
d’octubre de 2011, i al tauler d’edictes de la corporació, sense que
q
s’hagin
presentat al·legacions, d’acord amb el que preveu l’article 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, l’acord inicial ha esdevingut definitiu.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
se per assabentat de
l’aprovació definitiva de 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
mercaderies de qualsevol
mena.
11. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI
MUNICIPAL.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament,
’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 29 de setembre de 2011, per
unanimitat, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa de cementiri municipal, actualitzant i simplificant el
quadre de tarifes que determinen la quota tributària a liquidar.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 242, de data 20
d’octubre de 2011, i al tauler d’edictes
d’edictes de la corporació, sense que s’hagin
presentat al·legacions, d’acord amb el que preveu l’article 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, l’acord inicial ha esdevingut definitiu.
definitiu.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa de cementiri municipal.
12. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT
REGULADOR
OR 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:
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El ple de l’ajuntament, en sessió de data 29 de setembre passat, va aprovar
provisionalment,
rovisionalment, per unanimitat, el reglament regulador de la cessió d’ús dels
espais municipals per establir el règim de funcionament i ús del conjunt
d’instal·lacions que venen a donar satisfacció a les necessitats derivades de
l’increment de les activitats,
activitats, promogudes tant per entitats públiques com des
de la iniciativa privada, que es venen realitzant al municipi.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número
númer 242, de data 20
d’octubre de 2011, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’edictes de la
corporació, sense que s’hagin presentat al·legacions, d’acord amb el que
preveu l’article 65.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament
ament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
locals, l’aprovació esdevé
definitiva.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva del reglament regulador de la cessió d’ús dels espais
municipals.
13. DONAR
AR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L’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:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 29 de setembre de 2011, per
unanimitat, va aprovar inicialment l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
a l’ús dels espais municipals per sufragar o minimitzar el cost que suposa per
a l’ajuntament la utilització de les
les diferents sales i espais prevista i ordenada
pel reglament regulador de la cessió d’ús dels espais municipals.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 242, de data 20
d’octubre de 2011, i al tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin
presentat al·legacions, d’acord amb el que preveu l’article 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis delss ens locals, l’acord inicial ha esdevingut definitiu.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per a l’ús dels espais municipals.
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14. DONAR
ONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT
REGULADOR DE L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
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:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 29 de setembre passat, va aprovar
provisionalment, per unanimitat, el reglament regulador de l’ús de les
instal·lacions esportives municipals per establir el règim de funcionament i ús
del conjunt d’instal·lacions esportives
esportives que venen a donar satisfacció a les
necessitats derivades de l’increment de les activitats, promogudes tant per
entitats públiques com des de la iniciativa privada, que es venen realitzant al
municipi.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 242, de data 20
d’octubre de 2011, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’edictes de la
corporació, sense que s’hagin presentat al·legacions, d’acord amb el que
preveu l’article 65.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
locals, l’aprovació esdevé
definitiva.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació
vació definitiva del reglament regulador de l’ús de les instal·lacions
esportives municipals.
15. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 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:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 29 de setembre de 2011, per
unanimitat, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal
fisca
reguladora de la taxa per a l’ús de les instal·lacions esportives municipals per
sufragar o minimitzar el cost que suposa per a l’ajuntament la utilització
d’aquestes instal·lacions prevista i ordenada pel reglament regulador
corresponent.
tuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
Atès que efectuat
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 242, de data 20
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d’octubre de 2011, i al tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin
presentat al·legacions, d’acord amb el que preveu l’article 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, l’acord inicial ha esdevingut definitiu.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per a l’ús de les instal·lacions esportives municipals.
16. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES.
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 10 de novembre de 2011, per
unanimitat, va aprovar inicialment la modificació dels tipus de gravamen de
l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 261, de data 12
de novembre de 2011, i al tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin
presentat al·legacions, d’acord amb el que preveu l’article 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals,
ls, l’acord inicial ha esdevingut definitiu.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre béns immobles.
17. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ
L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
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 10 de novembre de 2011, per
unanimitat, va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per
simplificar el procediment de liquidació de
de l’impost, modificant el càlcul del
pressupost que determina la base imposable, establint que els tècnics de
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l’ajuntament realitzaran els càlculs d’acord amb els preus publicats anualment
per l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC) en comptes de fixar
cadascun d’aquest preus en el propi text de l’ordenança.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 261, de data 12
de novembre de 2011, i al tauler d’edictes
d’edictes de la corporació, sense que s’hagin
presentat al·legacions, d’acord amb el que preveu l’article 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, l’acord inicial ha esdevingut definitiu.
definitiu.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
18. APROVACIÓ DE L’INICI DEL TERCER EXPEDIENT
EXPEDIENT D’ALIENACIÓ DE
SOLARS EDIFICABLES DE LA URBANITZACIÓ LA CATIVERA,
PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE
CONDICIONS ADMINISTRATIVES I OBERTURA DE LA LICITACIÓ.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia,
a, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El Ple de l’ajuntament, en data 8 de juliol de 2010, va aprovar el plec de
clàusules administratives particulars que havia de regir l’alienació, mitjançant
procediment obert amb un sòl criteri d’adjudicació,
d’adjudicació, de béns patrimonials de
titularitat municipal de l’àmbit del sector 49, La Cativera, d’acord amb el què
estableix el POUM, no reservades a habitatges de protecció pública.
Tanmateix, aquest procediment de licitació finalment va quedar desert, doncs
l’única
única proposta presentada per a l’adquisició de la parcel·la
parcel·la 5 del sector K,
que fou adjudicada mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 2 de
desembre de 2010 a favor de la Sra. Bàrbara Pérez Constans per import de
80.352 €, posteriorment fou desistida per la seva promotora.
Posteriorment, i mitjançant acord del ple de 31 de març de 2011 es procedí a
aprovar un nou expedient de contractació, mitjançant subhasta amb un sol
criteri d’adjudicació per l’alienació dels béns immobles patrimonials situats en
els sectors E, F, H, I i K de la urbanització la Cativera,
Cativera, amb una valoració dels
immobles esmentats inferior a l’anterior i més adequada amb l’actual situació
del mercat immobiliari, quedant, a l’igual que l’anterior procediment, desert.
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Així, doncs, d’acord amb el compromís assumit al seu dia per l’ajuntament
l’ajunt
de
procedir a l’alienació de parcel·les destinant l’import obtingut al finançament
de les obres d’urbanització, quan aquestes s’executessin, és recomanable
procedir a una actualització a la baixa dels preus que serviren de base en els
anteriors processos
essos d’alienació, posant al mercat exclusivament aquelles
parcel·les necessàries per fer front al cost de les obres d’urbanització
pendents d’executar i liquidar.
En data 16 de desembre l’arquitecte municipal va emetre nou informe de
valoració de les finques objecte de l’expedient, que conformen un total sis
finques, tot indicant el valor anteriorment fixat i el nou, resultat d’aplicar un
coeficient corrector a l’anterior, en atenció a les circumstàncies actuals del
mercat immobiliari, essent el resultat
resultat de la valoració el següent:

FINCA
6F/7F
4K/5K/6K/7K

SUPERFÍCIE V. UNITARI A
(m2)
(€/m2)
1.316
78,49
4.119
72,71

V. UNITARI B VALOR
(€/m2)
€
66,72
87.803,52
61,80
254.554,20
TOTAL 342.357,72

També en data 22 de desembre es va emetre informe d’intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent i informe de la secretaria sobre la legislació aplicable i el
procediment a seguir i certificat de la inscripció a l’Inventari de béns acreditant
el seu caràcter patrimonial, i que els bens es troben inscrits en el Registre de
la Propietat.
Per tot això, examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat
amb l’ establert a l’article 93 i la Disposició Addicional Segona de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, el Ple de
l’Ajuntament acorda:
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar el nou expedient de contractació, mitjançant subhasta amb
un sol criteri d’adjudicació per l’alienació dels béns immobles
patrimonials situats en els sectors F (6 i 7) i K (4, 5, 6 i 7) de la
urbanització la Cativera, amb la finalitat anteriorment expressada.

Segon.

Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació per procediment
obert i tramitació ordinària.
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Tercer.

Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regirà
regir el
contracte.

Quart.

Delegar en la Junta de Govern la competència per la tramitació de
l’expedient.

Cinquè. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el
Perfil del Contractant anunci de licitació perquè durant el termini de
30 dies puguin presentar-se
presentar
les proposicions. ”
19. APROVACIÓ INICIAL DELS EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ
D’ERRADES DEL POUM, RELATIUS A LA REGULACIÓ DE
DETERMINATS TIPUS D’ACTUACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE I A
LA REGULARITZACIÓ DE LA VIALITAT PER A L’ACCÉS A ZONA
ZON
D’EQUIPAMENTS DEL POLÍGON 18 (MANOUS 2).
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 POUM del Catllar va ser aprovat definitivament i el seu text refós publicat al
Diari Oficial de la Generalitat del 9 de febrer de 2010. Posteriorment, la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, a petició de l’Ajuntament, va
procedir a la correcció d’errades materials (exp. 1) i ho va publicar al Diari
Oficial de la Generalitat
litat el 2 de juny de 2010. La mateixa Comissió, en sessió
del 28 d’octubre de 2010, acordà l’aprovació definitiva de les modificacions
puntuals 1 i 2, publicada al Diari Oficial de la Generalitat el 17 de gener de
2011.
Posteriorment, s’ha evidenciat l’existència
l’existència d’algunes incongruències en la
norma fruit d’errades en el procés de redacció que al seu moment van passar
desapercebudes.
Així doncs, es tracta de procedir a la seva esmena als efectes d’adequar el
text del POUM a la voluntat inicial de l’ajuntament.
l’ajunt
A tal efecte, en data 9 de desembre de 2011, l’arquitecte municipal i alhora
redactor del POUM va redactar les dues propostes. En la primera correcció
d’errades (expedient 2) s’esmena la regulació relativa a dos tipus d’actuacions
en sòl no urbanitzable,
zable, la tala d’arbres i la construcció de petits magatzems
agrícoles en finques de superfície inferior a la mínima, amb el tenor literal
següent:
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“Pel que fa a la tala d’arbres, queda regulada de manera genèrica a l’article
124 de les Normes i de manera
manera específica per la clau 24 a l’article 141.
L’article 124 està redactat de forma que permet una lectura excessivament
restrictiva si es fa en el sentit que totes les condicions enumerades s’han de
complir simultàniament i no alternativament, que és tal com
co ha de ser. La
inclusió de l’expressió “o bé” entre les condicions, simplificarà i aclarirà el
sentit del precepte. A més, l’art. 141.3 vol ser encara més restrictiu en la tala
d’arbres en els sòls d’interès ecològic i paisatgístic (clau 24) i les prohibeix
prohib
taxativament si es fa una lectura literal. En canvi, si aquest tipus de sòl té
definits com a usos globals l’agrícola i el forestal, s’ha d’entendre que la tala
serà una operació natural si es pretén la renovació o bé la implantació o
millora dels conreus.
D’altra banda, els magatzems agrícoles estan regulats de manera genèrica a
l’article 132.3.1 on es diu que es poden admetre en finques de superfície
superior a 1,5 ha en regadiu i 4,5 ha en secà. També diu que si la superfície
de la finca fos inferior
or a 1 ha, es permetran magatzems d’un màxim de 20m2.
Expressada d’aquesta forma, la norma deixa sense concretar la grandària
dels magatzems quan es pretenguin construir en una finca entre una i 1,5 ha
en regadiu i entre una i 4,5 ha en secà. Per aquest casos
casos es proposa que el
magatzem agrícola arribi a un màxim de 30 m2.
PROPOSTA D’ARTICLES CORREGITS
L’article 124 es corregeix i queda amb el següent text:
Els propietaris del sòl no urbanitzable vetllaran pel manteniment de l’arbrat
existent.
arbrat només serà admesa quan estigui prevista als Plans de gestió i
La tala d’arbrat
millora forestal (PGMF) o bé disposi d’autorització expressa de l’Administració
forestal o bé sigui conseqüència de la renovació o aprofitament agrari usual
dels conreus o de l’aplicació de la legislació en matèria de sanitat vegetal. En
qualsevol cas resta prohibida la tala de les espècies catalogades com a
hàbitats d’interès comunitari i delimitades als plànols d’ordenació. En els
sector afectats per incendis s’estimularà la ràpida repoblació
repoblació amb espècies
autòctones.
L’article 132.3.c) es corregeix i queda amb el següent text:
Condicions de volum. El sostre màxim dels magatzems agrícoles serà de 500
m2. Les construccions seran de planta baixa amb una alçària màxima de 4,50
metres del ràfec
àfec respecte al punt de la rasant natural més baix del terreny on
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s’assenten. Cap dimensió no serà superior a 40 m en planta. S’admeten les
instal·lacions tècniques que justificadament requereixin una major alçada
sempre que no alterin la fesomia del paisatge.
paisatge. En cas que la superfície
mínima de conreu sigui inferior a 1 ha la superfície dels magatzems agrícoles
serà de 20 m2 i una altura inferior a 3 m. En cas que la superfície de la finca
estigui compresa entre 1 ha i les superfícies definides al punt a),
a) la superfície
construïda dels magatzems agrícoles no serà superior a 30 m2, amb una
altura màxima de 3m.
L’article 141.3 es corregeix i queda amb el següent text:
Es prohibeix qualsevol tipus de construcció, d’instal·lació, d’edificació i
qualsevol modificació
odificació que desvirtuï les característiques de l’entorn. La tala
d’arbrat també queda prohibida si no té com a objectiu la renovació,
implantació o millora dels conreus.”
La segona correcció d’errades (expedient 3) pretén esmenar un error material
detectat
tat al polígon 18 (Manous 2) i queda amb el tenor literal següent:
“Al sud del sector, amb façana al camí Vell de Mas d’Enric, hi ha dues
parcel·les destinades a equipament públic que ja venen de les antigues
Normes Subsidiàries. En aquest últim instrument,
instrument, la parcel·la d’equipaments
més gran tenia una superfície, assenyalada en els plànols, de 2.987 m2. La
mateixa parcel·la és la que figura al Pla Especial del polígon, aprovat
definitivament. Ara bé, al costat de llevant d’aquest equipament hi ha dues
parcel·les
rcel·les d’aprofitament privat que ja hi eren quan es va redactar el Pla
Especial el maig de 1990. Una de les dues parcel·les té façana al camí Vell de
Mas d’Enric, però l’altra no té front a cap carrer i soluciona el seu accés, des
de sempre, per la zona d’equipament.
Durant la redacció del POUM no es va tenir present aquesta circumstància i
ara es tracta de corregir l’error tot destinant una faixa de 5 m. d’amplada a
vialitat d’accés a la referida parcel·la. Hi haurà, doncs, una superfície de 200
m2 que passarà d’equipament públic a vialitat.”
Els articles 94 i següents del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme estableixen que la tramitació de
les modificacions dels Plans d’Ordenació Urbanística
Urbanística Municipal segueixen la
mateixa tramitació que l’establerta per a l’aprovació
aquests. En
conseqüència correspon a l’Ajuntament l’aprovació inicial i la provisional i a la
CTUT l’aprovació definitiva. Aprovada inicialment la modificació es posarà a
informació
mació pública per un termini d’un mes, es recavaran els informes dels
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organismes competents en la matèria i es comunicarà a les corporacions
locals limítrofes. Alhora es sol·licitarà informe previ a la pròpia CTUT.
Vist l’article 52.2 del Decret Legislatiu
Legislatiu 1/2005 pel que s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar les correccions d’errades del POUM núm. 02 i 03
explicades a la part expositiva d’aquest acord.

Segon.

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

Tercer.

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

Quart.

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

20. DESIGNACIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR I JUTGE DE PAU
SUPLENT D’AQUEST MUNICIPI, PER FINALITZACIÓ DEL MANDAT.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat i per tant amb el quòrum de la
majoria absoluta, acorda:
rda:
Havent finalitzat el termini de quatre anys de mandat del jutge de pau titular i del
jutge de pau suplent, l’ajuntament, en concurs amb el Departament de Justícia
de la Generalitat, va publicar edicte al Butlletí Oficial de la Província número
277, de
e data 1 de desembre de 2011, convocant a totes aquelles persones
interessades en ocupar els esmentats càrrecs a que efectuessin la seva
sol·licitud en el termini de 15 dies hàbils.
Dins l’esmentat termini s’han presentat, acompanyades dels respectius
currículums,
rrículums, tres sol·licituds: una per al càrrec de jutge de pau titular pel Sr.
Josep M. Miquel i Palau, i una altra presentada pel Sr. Antoni Benseny i Riu, per
exercir el càrrec de jutge de pau suplent i una tercera sense concretar el càrrec
al que aspira,
ra, presentada per la Sra. M Pilar Alonso Millán.
Valorats els mèrits al·legats pels concursants a jutge de pau titular i substitut.
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Atès que s’han seguit les prescripcions procedimentals establertes pels articles
4 i següents del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.
Atès el que ve establert a l’article 101.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol,
del Poder Judicial i demés normativa concordant.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Elegir els Srs. Josep M. Miquel i Palau com a Jutge de Pau Titular i
Antoni Benseny i Riu com a Jutge de Pau Substitut, atès que no estan
incursos en cap causa d’incapacitat de les establertes a l’article 303
de la LOPJ.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al Tribunal Superior de Justícia
Just
de
Catalunya per al seu nomenament.

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord als interessats en legal forma.

21. SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
DE LA GENERALITAT PER REGULARITZAR DIVERSES PARADES DEL
SERVEI PÚBLIC REGULAR DE TRANSPORT DE VIATGERS DEL
CATLLAR A TARRAGONA PER LA TP-2039
TP
I T-203.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Des de fa molts anys la línia de servei públic regular
regular de transport de viatgers
per carretera, el Catllar-Tarragona
Catllar
(V-541),
541), de la que actualment és
concessionària l’empresa TyJ Plana, Empresa Plana, SL., ve efectuant
diverses parades al llarg del seu recorregut per les carreteres TP-2039
TP
i T203, per facilitar
itar el servei als usuaris residents al nucli de la vila i a les
urbanitzacions que troba al seu pas.
Darrerament, la companyia concessionària ha qüestionat algunes d’aquestes
parades al·legant que no són oficials, la qual cosa ha provocat les queixes
dels
ls usuaris afectats davant d’aquest ajuntament. Cal dir que en algunes
d’aquestes parades fins i tot hi ha instal·lades marquesines oficials de la
Direcció General de Transports.
D’entre les parades no oficials i que sempre es venien efectuant hi ha un
baixador
aixador situat al Camí del Castell, a l’entrada de la vila, emprat
exclusivament pels usuaris residents a la part alta de la població en el trajecte
de tornada de Tarragona i que els facilita arribar al seu domicili sense
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necessitat d’haver d’anar a la parada
parada final per després haver de pujar carrer
de França amunt, estalviant-los
estalviant los la incomoditat que suposa, especialment per a
la gent de més edat, el fort pendent d’aquest carrer.
Així, doncs, es considera del tot necessari mantenir aquests punts de parada
en l’itinerari de la línia en benefici dels usuaris del servei, tenint en compte,
per altra banda, que no comporta cap increment en el cost d’aquest servei, i
consegüentment cal regularitzar-ne
regularitzar ne la seva situació legal, sol·licitant-ne
sol·licitant
en tot
cas la seva autorització
orització als Serveis Territorials de Transport del Departament
de Territori i Sostenibilitat.
Els indrets referits de parada es relacionen tot seguit amb la seva posició
georeferenciada:
-

Part alta– Baixador del castell: 41.175149,1.323246 (41°10.509 'N
1°19. 395'E)
Urbanització els Cocons: 41.16001,1.315326 (41°9.60 1' N1°18.92'E)
Urbanització Pinalbert Parc de Llevant: 41.155155,1.314003
(41°9.309'N1°18.84'E)
Urbanització Mas de Blanc: 41.170019,1.316168 (41º10.201’N
1º18.97’E)
Urbanització Coll de Tapioles: 41.171980,1.308304 (41º10.319’N
1º18.498’E)
Urbanització Mas de Vilet: 41.174675,1.305681 (41º10.481’N
1º18.341’E)

Vist el que estableixen els articles 57 i següents del Decret 319/1990, de 21
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de regulació del
transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles a motor i demés
normativa concordant.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Sol·licitar la incorporació o oficialització dels punts de parada que
seguidament es relacionen a la línia del servei públic regular de
transport de viatgers pe carretera, línia el Catllar-Tarragona
Catllar Tarragona (V-541):
(V
Part alta – Baixador del castell:
41.175149,1.323246 (41°10.509'N1°19.395'E)
Urbanització els Cocons:
41.16001,1.315326 (41°9 .601' N1°18.92'E)
Urbanització Pinalbert-Parc
Pinalbert
de Llevant:
41.155155,1.314003 (41°9.309'N1°18.84'E)
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Urbanització Mas de Blanc:
41.170019,1.316168 (41º10.201’N1º18.97’E)
Urbanització Coll de Tapioles:
41.171980,1.308304 (41º10.319’N1º18.498’E)
Urbanització
ó Mas de Vilet:
41.174675,1.305681 (41º10.481’N1º18.341’E)
Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al Cap dels Serveis Territorials de
Transport del Departament de Territori i Sostenibilitat a Tarragona.

22. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’UNICAT PER L’ADHESIÓ
L’ADHESI DE
L’AJUNTAMENT
A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA
INDEPENDÈNCIA.
Després de la lectura de l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
el Sr. alcalde, pren la paraula la regidora Sra. Teresa M Canela i llegeix la
moció.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Joan Morlà exposant que la moció es sotmet
a l’aprovació del ple per raons d’identitat de país i també per raons
econòmiques, per viure millor com a país. Si fa uns anys el 20% de la població
érem pro independència, a hores d’ara aquest percentatge
percentatge és molt superior.
El Sr. alcalde diu que efectivament l’autodeterminació és un dret irrenunciable
dels pobles, l’exercici del qual al nostre país es fa avui més necessari que
mai, tant per raons econòmiques, només cal veure el dèficit fiscal que ve
patint el nostre país, com per raons polítiques i identitàries.
Respecte la Moció presentada, diu l’alcalde, tenint en compte que amb
posterioritat a la seva presentació ja s’ha constituït efectivament l’Associació
de municipis per a la independència, proposo adaptar la part dispositiva del
text en coherència amb el moment present, en els termes següents:
“Primer. Adherir-se
se a l’Associació de Municipis per la Independència
constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011.
Segon.

Aprovar els Estatuts
Estatu que regulen l’Associació.

Tercer.

Facultar el Sr. alcalde per signar els documents necessaris per a
l’efectivitat dels precedents acords.

Quart.

Trametre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de
Municipis per la Independència, domiciliada
domiciliada al c/ Ciutat, 1 de Vic”
Vic
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El Sr. Morlà manifesta l’acord del seu grup a aquestes modificacions.
Intervé el Sr. López per manifestar que hi ha molts municipis que ja s’hi han
adherit, inclús el nostre partit polític també ho està, però aquí considerem que
ens hem d’abstenir perquè ja pertanyem a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació de Municipis de Catalunya i perquè aquesta és una
entitat privada que no defensa els interessos dels municipis, no sabem quin
cost tindrà i tampoc tenim els
els estatuts. A més, cap dels partits aquí
representats ni al programa electoral ni a l‘ideari portava el tema de la
independència. I malgrat dir que un 40% de la població està a favor de la
independència, els partits que portaven aquesta opció al seu programa
progr
no van
passar del 10 o 15% de vots a les darreres eleccions municipals.
El Sr. alcalde respon que els objectius i finalitats d’aquesta entitat i els de
l’ACM i l’FMC són del tot diferents, doncs aquestes darreres són entitats
municipalistes creades per
per la defensa dels interessos dels ajuntaments. En
quant a l’argument de l’ideari del programa electoral, cal tenir en compte que
eren unes eleccions municipals i així van ser enfocades. Per altra banda, i en
tot cas, això no vol dir que no es puguin tractar
tractar altres temes i assumptes no
inclosos en els programes o bé sobrevinguts posteriorment. Finalment, en
quant a saber si la població és o no partidària de la independència no es
podrà saber fins que es faci una consulta. Mentrestant, no podem extrapolar
resultats
sultats d’altres comicis amb l’argument que els partits que es presenten
inclouen o no aquesta qüestió en el seu programa.
El Sr. Morlà diu que el programa de les eleccions municipals es circumscriu a
l’àmbit local i aquí es tracta de discutir sobre una idea
idea de país. El sentiment de
país va més enllà de l’ideari polític.
Finalment, el Ple de l’ajuntament, amb el vot a favor dels grups municipals de
CIU (4), d’UNICAT (3) i d’IC-V
d’IC V (1) i amb l’abstenció del PSC (1),
(1) acorda
aprovar la següent Moció:
Com a conseqüència
nseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de
continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un
moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de
municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint
d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de
2010.
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Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental
f
dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les
Nacions Unides, així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i
polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu
Article 1 proclama: “Tots
Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut
d’aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel
seu desenvolupament econòmic, social i cultural”.
Tots els pobles, poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar
dispos lliurement
de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les
obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada
en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas,
un poble
ble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi
incloent hi aquells que tenen responsabilitat
d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran
l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran
respectaran aquest dret d’acord amb
les disposicions de la Carta de les Nacions Unides”.
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de
protegir i promoure
re els seus interessos comuns i genèrics.
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles
133 a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se
d’associar
.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Adherir-se
se a l’Associació de Municipis per la Independència,
constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011.

Segon.

Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.

Tercer.

Facultar el Sr. alcalde per signar els documents necessaris per a
l’efectivitat dels precedents acords.

Quart.

Trametre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de
Municipis per la Independència, domiciliada al c/ Ciutat, 1 de Vic
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23. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular algun prec o
alguna pregunta.
En el capítol de precs intervé
intervé el Sr. Morlà per manifestar que respecte dels
aprofitaments forestals s’han fet malament tot un seguit de coses. No es va fer
projecte
rojecte o memòria descriptiva pels treballs executats per Bioforestal, si, en
canvi, pels que va executar la Fundació Onada. Per tallar pins, continua el Sr.
Morlà, s’ha de complir una determinada normativa. Es va donar publicitat de
les actuacions a la premsa
emsa per una actuació mal feta, sota el pretext que es
tractava de fer tallafocs, quan aquests s’han de dissenyar per tècnics.
Per aquests motius demanem la reprovació del regidor responsable de Medi
Ambient, i més si tenim en compte que aquest és l’any internacional
i
dels
boscos.
Intervé el Sr. López per explicar que les actuacions venien definides per un
projecte redactat per la Fundació Onada amb el vist-i-plau
vist plau de la Diputació de
Tarragona i el suport econòmic de la Fundació La Caixa i que l’actuació de
Bioforestal era de suport a les tasques desenvolupades per Onada, doncs
aquesta no tenia els mitjans humans i mecànics suficients per executar-los
executar
de
forma adequada. Finalment, Bioforestal només va executar els treballs
d’aclarida de pins del camí, sota les
les directrius del projecte, que com ja he dit,
estava avalat per la Diputació, i que una vegada finalitzats ja no ha fet res més
que el que han demanat expressament alguns propietaris forestals.
Intervé el Sr. Morlà i comenta que a la pàgina web del Departament
Depar
d’Agricultura es poden veure imatges d’actuacions de neteja efectuades i es
pot constatar que aquí no s’han fet així. Hi ha hagut dues actuacions diferents,
la d’Onada i la resta de tales que es van fer després, per a les quals no hi
havia projecte. Ni que ho autoritzin els Agents Rurals, si l’ajuntament
considera que no s’està fent bé es poden paralitzar les tasques. Recomano
veure altres actuacions fetes en altres indrets per apreciar les diferències.
El Sr. López respon que es va parlar amb Medi Ambient i es van fer els
treballs seguint les indicacions dels Agents Rurals. També vull manifestar que
tinc dubtes respecte algunes actuacions que no s’han arribat a executar i
suposo que ha estat per pressions d’algunes persones. A més aquest
assumpte que
e es planteja no es un prec.
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Intervé el Sr. alcalde i diu que per demanar la reprovació d’un regidor caldria
fer-ho
ho a través d’una proposició d’acord o bé una moció i no en el capítol de
precs i preguntes.
El Sr. Morlà respon que el seu grup municipal en
en té suficient amb que la
qüestió hagi arribat al coneixement del Ple.
El Sr. Francesc Virgili demana si es pot instal·lar un mirall al carrer de França,
a la cruïlla amb el carrer Camí del Castell. També sol·licita la possibilitat
d’arranjar l’esvoranc que
que hi ha al camí de l’antic abocador, amb una
profunditat de gairebé un metre, aprofitant que l’empresa Pavimentos y Obras
ABC, SL ha d’executar els treballs d’arranjament del camí de Mas de Salort.
El Sr. alcalde diu que es miraran ambdues qüestions.
A continuació el Sr. Marcelo Javier Tarantino pregunta al Sr. López si coneix
casos de particulars que hagin agafat llenya procedent dels treballs de poda
per a ús particular.
El Sr. López diu que sap que hi havia gent que anava a les zones d’actuació i
recollia
collia llenya, per exemple a Mas de Blanc o a Coll de Tapioles havia vist
veïns carregant llenya amb els seus vehicles.
El Sr. Tarantino matisa que es referia a nivell més elevat, que alguns havien
acumulat una reserva important.
El Sr. López respon que l’empresa tallava els arbres i deixava la llenya
emmagatzemada per, posteriorment, portar la màquina trituradora i trossejartrossejar
la per a la biomassa i era en aquest impàs que algú aprofitava per treure’n
profit.
Novament el Sr. Tarantino pregunta al Sr. López
López si ell ha proposat la
celebració dels plens a les 13 hores.
El Sr. López respon que es va tractar d’una proposta de l’equip de govern.
Seguidament el Sr. Tarantino expressa el seu malestar pel poc cas que es fa
a algun dels seus precs i es pregunta si val la pena continuar fent-ne.
fent
El Sr. alcalde respon que no s’ha de prendre la qüestió d’aquesta manera. El
problema, moltes vegades rau en el nivell d’estructura que tenim, que no pot
donar resposta a totes les qüestions. No es tracta d’obviar els precs que fa un
regidor sistemàticament, si no més aviat per una falta de recursos, i en algun
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cas per manca de coordinació. En aquest sentit, seria bo que en cas de veure
que es desatén un prec es passés per secretari per tal de preguntar en quin
estat es troba
a l’assumpte.
El Sr. Tarantino diu que el tema de posar un gronxador per a nadons no era
un prec, era una moció aprovada, i que tampoc s’ha fet cas respecte a la
qüestió de la substitució de la reixeta trencada a la Llar d’infants municipal i
que podria representar un perill
p
per als usuaris.
Intervé el Sr. Morlà i pregunta si l’ajuntament és coneixedor que es fan
abocaments d’aigües residuals a la xarxa de clavegueram de la urbanització
Pins Manous, tot i que aquesta no està connectada.
El Sr. alcalde respon que l’ajuntament
l’ajuntament coneix aquesta pràctica. Tot i no estar
permesa la connexió, sempre hi ha algun propietari poc cívic que aboca a la
xarxa. Com recordareu alguns, en una anterior legislatura es va detectar qui
eren els que feien abocaments, però els propietaris deien
deien que eren humitats o
filtracions, i amb advertiments per activa i per passiva s’ha intentat resoldre la
qüestió. Finalment el que es fa és enviar un camió amb bomba extractora
cada cert temps per buidar les aigües brutes acumulades a la part baixa de la
xarxa i abocar-ho
ho al col·lector existent a la llera del riu.
El Sr. Morlà proposa adoptar altres mesures, com ara segellar el col·lector i
que els propis infractors s’inundin en les seves aigües brutes, doncs la
despesa per aquestes operacions de buidatge és podria destinar a atendre
altres necessitats, doncs mantenir aquesta situació representa un greuge
comparatiu molt gran.
El Sr. alcalde diu que en un moment determinat, a traves de càmeres per
l’interior de les canonades es va detectar qui eren els infractors,
in
però el
problema està en que ningú et garanteix que un cop tallada la connexió
aquesta no es restableixi posteriorment, o se’n produeixin de noves. Per això,
tot i compartir el seu criteri, pagar la despesa d’extracció és un mal menor,
doncs tot el que sigui interceptar els col·lectors és complicat.
Essent les 14:20 hores el Sr. Carles Guillén s’absenta de la sessió tal i com ja
havia informat prèviament a l’alcaldia.
Seguidament el Sr. Morlà sol·licita la possibilitat de dirigir aquest camió que
qu fa
el buidatge de les aigües residuals de la urbanització Pins Manous a un punt
de la xarxa més allunyat del nucli urbà, en concret del safareig dels malalts,
doncs en aquestes operacions es generen males olors i sempre cau algun
residu a terra.
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El Sr. alcalde diu que es mirarà, però el buidatge es fa en aquest punt perquè
aquest és el lloc pràctic per situació i per cota. Tanmateix, es mirarà de cercar
un punt aigües avall del riu per evitar aquest problema.
I, essent les dues i vint-i-cinc
vint
minuts del migdia, i no havent--hi més assumptes
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la
present acta.
Vist i Plau
L’Alcalde

La Secretària

