Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
DEL DIA 29 DE MARÇ DE 2012

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-nou
vint
de
març de l’any dos mil dotze, sota la Presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i
Colomina, Alcalde-President
President,, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs/Sres.
Regidors/es que després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària del
Ple de l’ajuntament, amb l’ordre del dia que després es dirà.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Josep M Gavaldà i Colomina
REGIDORS/ES:
Carles Guillén i Montserrat
Sílvia Juanes i Ribas
M Goretti Gatell i Anglès
Antonio López i López
Montserrat Inglès i Novell
Joan Morlà i Mensa
Francesc Virgili i Güell
Teresa M Canela i Armengol
Marcelo Javier Tarantino
Fernando Martínez del Campo
Camp
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany i Covas
ORDRE DEL DIA DEL PLE:
1. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió
ordinària de data 29 de desembre de 2011.
2. Informe de l’alcaldia.
3. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió
ordinària núm. 2011/613 al 2011/620 i del 2012/001 al 2012/181.
4. Proposta d’aprovació de l’annex al conveni establert amb el Consell
Comarcal del Tarragonès regulador del servei de retirada, custòdia i si s’escau
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desballestament
stament de vehicles abandonats, relatiu a l’increment de tarifes per a
l’any 2012.
5. Proposta d’aprovació de la modificació del conveni establert amb el Consell
Comarcal del Tarragonès regulador del servei de recollida d’animals
abandonats, vius o ferits,
ferits, relatiu a l’increment de tarifes per a l’any 2012.
6. Proposta d’aprovació de la modificació del Reglament regulador del servei
de deixalleries que gestiona el Consell Comarcal del Tarragonès, relatiu a la
forma de finançament del servei.
7. Proposta d’aprovació
’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per la introducció
de bonificacions relatives als vehicles respectuosos amb el medi ambient.
8. Proposta d’aprovació inicial de la modificació
modificació de l’ordenança de convivència
ciutadana per tal d’incloure la prohibició de cremar fusta aglomerada.
9. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament de la biblioteca
pública municipal.
10. Proposta d’aprovació de la xifra de població
població del municipi referida a 1 de
gener de 2012.
11. Proposta d’aprovació del compte de recaptació en voluntària no liquidable,
liquidable i executiva corresponent a l’exercici de 2011, que formula
l’organisme autònom de recaptació de tributs de la Diputació
Diputaci de Tarragona
(BASE).
12. Proposta d’aprovació del pressupost municipal per a l’any 2012, de les
seves bases d’execució i de la plantilla orgànica de personal de l’ajuntament.
13. Proposta d’aprovació provisional 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
d’equipaments del polígon 18 (Manous 2).
14. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació puntual
p
número
3 del POUM, relatiu a la modificació de les condicions d’ús de la sub-clau
sub
24,
relativa al sòl no urbanitzable d’interès ecològic i paisatgístic.
15. Proposta d’aprovació dels Plans d’Autoprotecció per emergències de les
instal·lacions municipals
ipals de la Llar d’Infants i de la Torre d’en Guiu.
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16. Proposta d’aprovació de la declaració institucional de suport a les
cooperatives durant el 2012, declarat l’any internacional d’aquestes.
17. Moció que presenten els grups d’UNICAT, IC-V
IC i PP sol·licitant el canvi
d’horari del migdia actual a la tarda de les sessions plenàries de l’ajuntament.
18. Moció que presenta el grup del PSC en defensa dels centres educatius
municipals i del manteniment de la xarxa pública d’escoles bressol.
19. Moció que presenta el grup del PSC per tal que el govern municipal faci
públic el deute del Govern català amb l’ajuntament i per instar a la Generalitat
a liquidar-lo
lo de forma urgent.
20. Moció que presenta el grup del PSC-PM
PSC PM perquè es debatin les propostes
propost
sobre participacions preferents.
21. Precs i preguntes.
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del
dia.
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE DESEMBRE DE 2011.
S’aprova
aprova per unanimitat i sense cap esmena l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària de data 29 de desembre de 2011, l’esborrany de la qual havia estat
tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquest Ple.
2. INFORME DE L’ALCALDIA.
El Sr.. Alcalde informa de les següents qüestions:
a) Respecte a les subvencions sol·licitades a la Generalitat de Catalunya,
s’informa que s’ha concorregut a la convocatòria promoguda pel Departament
d’Empresa i Ocupació per al subministrament de gas en el Pla per a la
completa extensió de la gasificació de Catalunya (PERC i PLEGAC 2012) per a
la implantació d’instal·lacions de distribució de gas natural al terme municipal,
de conformitat amb l’avantprojecte redactat per tècnics de GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN, SDG,, SA, societat amb la que s’ha signat un conveni per al
finançament de l’execució dels treballs, sense que representi cap cost per a
l’ajuntament.
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També s’informa que l’ajuntament s’ha adherit al conveni subscrit entre la
Generalitat de Catalunya i les Diputacions
Diputacions Provincials catalanes, publicat al
DOGC de data 12 de març de 2012, amb el què s’estableix el Pla
d’Assistència Financera Local, en el que la Diputació bestreu els imports que
la Generalitat deu als ajuntaments pel Fons de Cooperació Local i per
determinats ajuts concedits i no liquidats.
Es sol·licita el pagament de 169.567,16 € per compte dels següents crèdits
cr
que l’ajuntament té enfront la Generalitat:
Codi
18080
18080
18030

Concepte
FCL AJUNT
FCL AJUNT
LLAR D’INFANTS

Import
10.993,46 €
89.773,70 €
68.800,00 €

b) Respecte de les convocatòries d’ajuts de la Diputació de Tarragona, s’ha
concorregut a les següents:
- Programació i activitats de foment cultural, amb un pressupost de les
activitats de 55.800 euros i un màxim subvencionable de 12.000 €, per
subvenir el cost de l’organització del carnaval, tres tombs, Sant Jordi, fira
d’artesans, concurs de puzles, concerts al castell, Diada de l’Onze de
Setembre, estampes nadalenques i programació cultural estable al centre
cultural.
- Subvencions
ncions destinades a inversions en equipaments municipals d’interès
ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural, per
a la millora dels audiovisuals del Centre d’Interpretació dels castells del Baix
Gaià, amb un pressupost
pressupost de 50.386 euros i amb una aportació màxima de
9.000 €.
- Ajuts per a actuacions destinades a la gestió sostenible dels recursos
d’energia i aigua per a l’execució de millores a la xarxa de distribució d’aigua
potable de Coll de Tapioles i Pins Blancs, amb un pressupost de 17.257,41
euros i un màxim subvencionable de 18.000 €.
- Subvencions per actuacions del programa de promoció de la salut pública, per
a l’adquisició de dos parcs de salut amb un cost estimat de 24.436,36 euros i
una aportació
ortació màxima de 12.000 €.
- Subvencions per actuacions del programa de protecció de la salut pública,
amb una previsió de despesa total de 34.777,27 euros per dur a terme el
servei de socorrisme aquàtic de les piscines municipals, tractaments contra les
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plagues d’escarabats als claveguerams públics, gestió de la retirada d’animals
domèstics abandonats i control sanitari de l’aigua potable de les xarxes
municipals i neteja dels dipòsits de distribució. Amb una aportació màxima de la
Diputació de 16.000 €.
En quant a les subvencions rebudes de la Diputació de Tarragona,
Tarragona s’informa
que s’han ingressat 2.338,69 € en concepte de pagament dels interessos de
dues operacions de préstec a llarg termini que l’ajuntament va formalitzar els
anys 2002 i 2006 per import
impo de 150.000€
€ cadascuna, en el marc de la
convocatòria d’ajuts de la Diputació amb aquesta finalitat.
c) Respecte als ajuts atorgats per l’ajuntament, s’informa que s’han concedit
25.272,95 € a entitats urbanístiques per subvenir el cost dels enllumenats
públics del segon semestre del 2011 i 11.000 € per sufragar el cost
d’organització de festes a les urbanitzacions.
En quant als ajuts a particulars, informar que s’ha obert la convocatòria per a
l’atorgament d’ajuts destinats a l’adquisició de llibres de text per als alumnes
del CEIP l’Agulla del Catllar pel curs 2011-20012.
2011
d) S’ha sol·licitat la col·laboració de la Diputació de Tarragona en matèria de
gestió cadastral, possibilitant la millora i actualització del padró de l’Impost
sobre Béns Immobles i així poder optimitzar els rendiments d’aquest tribut.
Les tasques de camp per a la recollida de dades i presentació de
documentació es duen a terme des del passat dia 26 i es preveu que finalitzin
el proper dia 30 de març.
e) Tal i com es va aprovar a la darrera sessió ordinària d’aquest ple, s’ha
tramitat el tercer expedient per a l’alienació de solars edificables propietat de
l’ajuntament a la urbanització la Cativera sense que, novament, s’hagin
presentat ofertes tot i la reducció dels tipus bàsics de licitació. La situació del
mercat immobiliari i la crisi econòmica actuals no fan viable aquesta operació.
f) Informar que des del passat mes de gener s’ha procedit al canvi de
l’empresa que presta el servei de seguretat de les instal·lacions municipals,
que fins al moment era CHUBB-PARSI
CHUBB PARSI i que a partir d’aquest moment és
VISSER atès que les tarifes d’aquesta són més econòmiques i el nivell de
servei és equiparable.
g) S’informa que els dies 10 i 11 de febrer es va realitzar un curs de
Desfibril·lació Externa
erna Automàtica i respiració cardiopulmonar per als vigilants
de l’ajuntament, per a l’agutzil, el bidell del CEIP l’Agulla i encarregat de les
piscines municipals i per a l’encarregat de sala de l’auditori del centre cultural,
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als efectes d’estar preparats
preparats per atendre una emergència en que fos
necessària la utilització de l’aparell desfibril·lador que té l’ajuntament.
Finalment, ni l’agutzil ni el bidell del CEIP van poder assistirassistir-hi.
h) S’Informa que s’ha procedit a unificar la uniformitat d’hivern dels
del vigilants
municipals i que properament es procedirà a fer el mateix amb la d’estiu.
i) Des de la regidoria d’esports s’han
s’han programat, conjuntament amb la direcció
del CEIP l’Agulla i l’AMPA, un seguit d’activitats per al foment de l’activitat
física delss alumnes. En primer lloc i durant el proper mes d’abril es preveu fer
una sessió gratuïta d’iniciació al golf per als alumnes a partir de P5. Aquesta
acció es durà a terme a l’escola de golf del Club Costa Dorada. Els nens i
nenes del CEIP s’hi desplaçaran
desplaçaran caminant. Posteriorment, al mes de juny es
duran a terme unes jornades d’iniciació a la pràctica del tennis a les pistes
municipals de la Torre d’en Guiu.
També s’informa que el calendari de proves esportives que anualment
organitza l’ajuntament serà el següent: 13 de maig, duatló adaptada per a
participants de totes les edats; Open Natura el 15 d’abril i la cursa d’obstacles
Eternal Running, tot i estar pendent
pendent de concretar, es preveu per al 10 de juny.
j) L’associació
’associació Mestral, per a la millora de la qualitat de vida de les persones
amb minusvàlua física, ens ha ofert la seva col·laboració per detectar
mancances en la mobilitat urbana d’aquest col·lectiu, en
en el marc del programa
que duen a terme amb el nom “anem-hi
“anem hi junts”. Desplacen els seus tècnics al
municipi i després d’una avaluació de les instal·lacions i la vialitat presenten
un informe amb propostes a tenir en compte en aquest camp, com ara la
creació de places d’aparcament reservades o rampes d’accés per a
minusvàlids. A hores d’ara se’ls ha tramès la informació sol·licitada per iniciar
els seus estudis.
k) Per tal d’adequar el catàleg i el fons de la biblioteca s’ha contractat, el
temps necessari fins
ns a finalitzar el treball, els serveis de la Sra. Dolors
Gironès, bibliotecària amb experiència de la Biblioteca Central de Barcelona i
que també presta els seus serveis a la biblioteca pública de Tarragona.
Aquesta persona està depurant els fons i catalogant
catalogant les aportacions i
adquisicions de llibres que durant els darrers anys ha anat acumulant la
biblioteca, separant els volums en bon estat d’aquells que no compleixen, ja
sigui per contingut o estat físic, amb els estàndards de la biblioteconomia.
idint amb aquesta actualització, al punt 9 de l’ordre del dia d’aquesta
Coincidint
sessió es proposa la modificació del reglament d’ús de la biblioteca, adequantadequant
lo a les noves necessitats i característiques del servei.
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l) L’empresa concessionària del servei de recollida
recollida i eliminació de residus,
FCC, SA ha comunicat que per avui, 29 de març, els seus treballadors
secundaran la vaga general prevista, per la qual cosa no hi haurà servei de
recollida, regularitzant la situació a partir de demà.
També dir que s’ha proposat,
proposat, per tal d’ajustar costos relatius al servei de les
deixalleries, i en base a les dades d’utilització d’aquestes instal·lacions,
canviar els horaris de recepció de residus, que actualment és de dimarts a
diumenge per passar a obrir de dijous a diumenge,
diumenge, tancant, doncs, de dilluns
a dimecres. Tanmateix, caldrà que la proposta sigui acceptada per tots els
municipis que disposem d’aquest servei.
m) S’informa que a la vista que des de la junta rectora de la Junta de
Compensació de Mas de Blanc, que encara no disposa del pertinent projecte
d’urbanització tot i ser una de les parcel·lacions més antigues del municipi,
estan propagant entre els veïns i propietaris de terrenys del sector que el
retard en el procés urbanitzador i en la tramitació del projecte de reparcel·lació
es imputable a l’ajuntament, s’ha fet un escrit rebutjant aquestes insidies i
explicant les actuacions seguides.
En aquest sentit, el projecte de reparcel·lació fou presentat a l’ajuntament
l’any 2010, i més de dos anys i mig després, encara
encara no hem pogut procedir a
la seva aprovació definitiva per manca de resposta de les mancances que s’hi
detectaren per part de l’arquitecte de l’ajuntament i de la secretaria, tot i les
nombroses reunions i escrits que a l‘efecte s’han fet. Cal tenir present
pres
que el
projecte de reparcel·lació té una gran repercussió econòmica, afecta als drets
reals dels propietaris dels terrenys i s’ha d’inscriure al Registre de la propietat,
fet pel qual s’ha de ser molt curós i exigent en el seu contingut. Per aquets
motius
ius i per respondre als falsos i malintencionats rumors difosos, des de
l’ajuntament, com ja hem dit, s’ha tramès un escrit als veïns de la urbanització
en que s’explica exhaustivament el procediment administratiu seguit.
Intervé la secretària explicant que
que un dels arguments que des de la junta
rectora i el seu advocat s’esgrimien per justificar la dificultat de complir amb
els requeriments de l’ajuntament residien en la impossibilitat d’identificar
determinats propietaris de terrenys; contràriament, fent una prova amb un dels
possibles propietaris i mitjançant la pàgina web de la Direcció General de
Registres i del Notariat es va poder identificar sense cap problema.
El Sr. Morlà comenta que l’ajuntament n’hauria de tenir prou amb fer complir
les normes, sense explicacions al respecte.
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El Sr. alcalde respon que normalment no es tenen en compte aquestes
qüestions, però que el cas era prou greu i s’havia d’explicar la situació real als
afectats. El que hi ha al darrera de tot plegat és la poca voluntat de tirar
endavant el procés urbanitzador o bé retardar-lo
retardar lo al màxim, doncs el que es
buscava era un boc expiatori, que en aquest cas era l’ajuntament.
Simultàniament a la tramitació del projecte de reparcel·lació, es podria
redactar el projecte d’urbanització per guanyar temps; en canvi no es fa.
A banda de les dificultats objectives en aquests moments per accedir al crèdit
per finançar les obres d’urbanització, possiblement també sigui perquè molts
dels propietaris del sector ja tenen l’habitatge construït i amb la majoria dels
serveis, i no tenen cap pressa.
n) La Junta de Compensació de la Quadra dels Manous, sector 16, va
sol·licitar l’arranjament parcial d’alguns carrers de la urbanització atès el seu
mal estat. Un cop valorada l’execució de l’obra, es varen
varen adjudicar els treballs
de pavimentació a l’empresa Pavimentos y Obras ABC, SL per import de
3.422 euros, IVA inclòs.
Paral·lelament, la Junta de Compensació de la urbanització Mas de Gerembí,
en col·laboració amb l’ajuntament, va executar obres d’arranjament
d’arr
i
pavimentació d’un tram de 75 m2 de la vialitat de la zona d’entrada de la
urbanització pel desgast produït pel pes dels camions del servei de recollida
de RSU que maniobren en aquell punt per fer la recollida. Els treballs de
millora i reforç dell ferm s’han adjudicat, també, a l’empresa Pavimentos y
Obras ABC, SL per la quantitat de 2.854,13 euros, IVA inclòs.
o) Com segurament hom coneix, poc abans de Nadal va caure un tram de
paret de tanca del castell, confrontant amb la carretera. Un cop assegurada i
sanejada la paret subsistent, es van adjudicar els treballs de reposició a
l’empresa Excavacions Casanova Bertran, SL, per la quantitat de 5.162,50
euros IVA inclòs, pressupost que s’ha incrementat fins als 7.161 €, com a
conseqüència de que un
un cop iniciats els treballs de construcció de la paret
afectada es va veure la necessitat de procedir al sanejament i arrebossat de
tot el tram de la paret existent fins als pou de la neu, que es trobava en un
estat molt degradat, i alhora uniformitzar el conjunt.
p) S’informa que s’ha estimat la reclamació de responsabilitat patrimonial de
l’ajuntament formulada per la Sra. Carmen Labrador Moreno en relació als
perjudicis ocasionats com a conseqüència de la caiguda d’un arbre dins la
seva propietat que va
a causar danys a la tanca de la parcel·la, a la urbanització
Pins Blanc, en la quantia de 634,43 euros.
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q) També s’informa que a primers d’any es va rebre escrit del Jutjat Social 1
de Tarragona pel qual es comunicava que el Sr. Bobby Jonatan Agbonghae
havia
via interposat demanda de reclamació de quantia per accident de treball
contra l’ajuntament per una caiguda d’una escala que va patir quan treballava
per l’ajuntament, dins d’un pla d’ocupació. La representació i la defensa dels
interessos de l’ajuntament la van realitzar els Serveis Jurídics de la Diputació
de Tarragona, resolent-se
resolent se el procés amb acord entre les parts amb una
indemnització de 20.000 €, en comptes dels 30.000 € que inicialment
sol·licitava el demandant.
r) S’informa que mitjançant resolució
resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat
de data 11 de novembre de 2011 s’ha aprovat definitivament el Pla especial
urbanístic d’abastament d’aigua potable al Centre penitenciari Mas d’Enric.
Aquesta figura del planejament, necessària atès que la infraestructura
infr
d’abastament afecta al terme municipal de més d’un municipi, contempla la
construcció del ramal d’abastament des de Boscos de Tarragona i del qual,
posteriorment, i al punt establert en el projecte embrancarem el ramal de
subministrament per al dipòsit regulador construït a la urbanització Mas de
Panxé, per a l’abastament de la zona.
g) S’informa que alertats per l’excavació d’uns grans bassals en terrenys de
l’àmbit del centre penitenciari, però allunyats de les edificacions es va creure
que podien
odien ser els receptacles d’una hipotètica estació depuradora de les
aigües residuals del centre penitenciari, executada en contra de les previsions
inicials del projecte de sanejament integral de la zona. Havent parlat amb el
Departament de Justícia sobre el tema, en data 28 de març es va mantenir
una visita a les obres en la que se’ns va garantir que es tractava de les
excavacions destinades al drenatge de les aigües de pluja, considerant que la
nova presó ha comportat una superfície construïda de més de 10Ha. amb la
consegüent necessitat de superfície drenatge a la zona per evitar
escorrenties. Hem de dir que teníem el decret de paralització dels treballs a
punt de signar, per si calia aturar l’obra.
Per altra banda, tal com ja varem anteriorment, estem pendents de determinar
una data perquè els regidors puguem visitar les instal·lacions. Tan aviat com
la sapiguem, s’informarà.
s) En virtut d’allò establert pel Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es
determinen les obligacions d’informació i procediments
procediments necessaris per establir
un mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats
locals, l’ajuntament estava obligat a remetre relació certificada de les
obligacions pendents de pagament respecte als seus proveïdors, sempre que
els
ls deutes es referissin a obligacions vençudes, líquides i exigibles, que la
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factura hagués estat presentada a cobrament abans de l’1 de gener de 2012 i
que vingués motivada per execució de contractes d’obres, serveis o
subministraments inclosos en l’àmbit d’aplicació del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
L’ajuntament no té cap deute que respongui a aquestes característiques.
Malgrat tot, hi ha dos deutes pendents, un relatiu als acords de coco
finançament dels treballs d’ampliació i millora
millora de l’estació depuradora d’aigües
residuals de Mas de Pallarès, (partida inclosa al pressupost de 2012), i l’altre
relatiu a la devolució dels imports de l’ICIO liquidats al seu dia pel promotor
d’aquesta mateixa urbanització i susceptibles de retornar-se
retornar se atès que no s’han
executat les obres de construcció dels habitatges pretesos.
t) Respecte a la proposta de nomenament de jutge de pau titular i suplent
acordada a la passada sessió del ple de l’ajuntament, s’informa que la
Comissió de la Sala de Govern
Govern del TSJC, en sessió de 7 de febrer de 2012,
va nomenar al Sr. Josep M Miquel i Palau com a jutge de pau titular i al Sr.
Antoni Benseny i Riu com a suplent, càrrecs dels que han pres possessió en
data 12 de març de 2012.
u) S’informa que el passat 29 de febrer de 2012 s’han posat en funcionament
les instal·lacions semafòriques de la carretera TP-2031
TP 2031 (de Tarragona a la CC
51), pk 4+640, 5+000 i 6+060, executades per la Diputació i que milloren la
circulació i la permeabilitat entre les urbanitzacions de la
la zona i el municipi de
Pallaresos.
v) El passat dia 16 de febrer va tenir lloc l’acte de pagament del preu just de
béns afectats pel projecte de la xarxa de subministrament de gas natural “Els
Pallaresos-El Catllar-Centre
Centre penitenciari” XDF-140.
XDF 140. Els pagaments
pagam
es van
efectuar aquí a l’ajuntament, a petició del Departament d’Economia i
Finances.
w) S’informa que el passat dia 1 de febrer es van celebrar per primer cop
eleccions sindicals del personal funcionari de l’ajuntament, en que podien
exercir el seu dret de vot els 8 funcionaris de la plantilla de personal, resultant
elegit representant sindical per la UGT el Sr. Francisco Jose Iborra Martinez,
vigilant municipal.
x) Amb l’objectiu d’estar preparats per atendre les necessitats bàsiques i
assistencialss dels col·lectius de risc, s’està en procés d’elaboració dels
protocols per actuacions d’emergència per onada de fred o calor. Per tenir
informació de primera ma de possibles persones a incloure en les llistes
d’afectats o persones en situació de risc s’ha
s’ha demanat informació sobre els
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possibles necessitats a les Juntes Compensació i entitats gestores de les
urbanitzacions, al Cap local de sanitat i als serveis socials.
Un cop elaborats els plans es sotmetran a la consideració del ple per a la seva
aprovació.
y) La matinada del 13 al 14 de febrer passada es va patir el robatori de
material elèctric del sistema d’enllumenat del camp de futbol municipal, del
que es van endur cablejat i els quadres de comandament i encesa de les
columnes d’il·luminació del terreny de joc. El material robat s’ha valorat en
9.349,16 € i els fets ja han estat denunciats davant els Mossos d’Esquadra.
Arran d’aquests fets s’ha instal·lat un sistema d’alarma tant als edificis dels
vestidors com a les columnes de l’enllumenat per evitar
evitar o dissuadir de nous
robatoris.
z) Finalment, comunicar que el passat dia 22 de febrer es va patir un intent de
robatori de ferralla i material emmagatzemat a les instal·lacions del dipòsit
municipal d’aigua potable del Clot del Llop. Entre els vigilants
vigilants municipals i els
Mossos d’Esquadra es va detenir als responsables “in fraganti”. El dia 23 es
van denunciar els fets atès el risc per a la salut que comporta l’accés de
persones alienes a les instal·lacions de distribució d’aigua potable de la
població
ó més que pels danys causats per l’accés amb força a les
instal·lacions, valorats en 147,85 euros, que és la quantitat que l’ajuntament
ha reclamat als autors en el judici ràpid celebrat el passat dia 24 de febrer.
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. 2011/613 AL 2011/620 I DEL
2012/001 AL 2012/181.
El Sr. alcalde dóna compte dels decrets emesos del núm. 2011/613, de data
28 de desembre de 2011, al 2011/620,
2011/620, de 30 de desembre de 2011 i del
2012/001, de 2 de gener de 2012 al 2012/181, de 26 de març de 2012.
Els reunits es donen per assabentats.
4. APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI ESTABLERT AMB EL
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS REGULADOR DEL SERVEI
DE RETIRADA,
ETIRADA, CUSTÒDIA I SI S’ESCAU DESBALLESTAMENT DE
VEHICLES ABANDONATS, RELATIU A L’INCREMENT DE TARIFES PER
A L’ANY 2012.
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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:
L’ajuntament té establert amb el Consell Comarcal el conveni de col·laboració
regulador del servei de recollida, custòdia i desballestament la gestió dels
vehicles fora d’ús o abandonats, i les competències sancionadores que
corresponguin del municipi, signat
signat en data 6 de setembre de 2002 i modificat el
17 de gener de 2008.
El ple del Consell Comarcal, en data 29 de desembre de 2011, va aprovar una
nova modificació de l’annex de tarifes per a la tramitació administrativa del
servei de retirada, custòdia i, si s’escau, desballestament de vehicles
abandonats, en els següents termes:
- Per vehicle que presenti embarg i/o anotació de l’Administració competent: 300
€ respecte dels actuals 150 €
- Per vehicle sense embarg i/o anotació: 200 € per contra dels 100
1 € vigents
- Per vehicle sense matrícula ni núm. de bastidor: 50 € respecte dels 25 €
actuals.
- Per vehicle de matrícula de fora de l’Estat sense propietari conegut: 50 €
respecte dels 25 € actuals.
Vistos els articles 52 i 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
locals
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar la modificació del conveni regulador del servei de recollida,
custòdia i desballestament la gestió dels vehicles fora d’ús o
abandonats establert amb el Consell Comarcal, consistent en la
modificació de l’annex de tarifes que regula la col·laboració
econòmica de l’ajuntament en el servei esmentat, que consta en la
part expositiva del present acord.

Segon.

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

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal i a la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació, en
legal forma.
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5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI ESTABLERT AMB
EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS REGULADOR DEL
SERVEI DE RECOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS, VIUS O FERITS,
RELATIU A L’INCREMENT DE TARIFES PER A L’ANY 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:
L’ajuntament té establert amb el Consell Comarcal el conveni de col·laboració
regulador del servei de retirada d’animals abandonats vius o ferits de diversos
municipis del Tarragonès, des de l’any 2006, les tarifes aplicables al qual es
mantenen vigents des de la darrera revisió, l’any 2008.
El ple del Consell Comarcal, en data 29 de desembre de 2011, ha aprovat la
revisió del cost del servei esmentat per a l’exercici de 2012 i successius,
succes
incrementant-lo
lo en un 3%.
Vistos els articles 52 i 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
s’ap
el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar la revisió del conveni regulador del servei de retirada
d’animals abandonats vius o ferits de diversos municipis del
Tarragonès
ès establert amb el Consell Comarcal per a l’exercici de
2012 i successius, amb un increment global del 3%.

Segon.

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

Tercer.

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

6. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR
DEL SERVEI DE DEIXALLERIES QUE GESTIONA EL CONSELL
COMARCAL DEL TARRAGONÈS, RELATIU A LA FORMA DE
FINANÇAMENT DEL SERVEI.
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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Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data
aprovar el Reglament regulador de la gestió
supramunicipals que gestiona el Consell Comarcal
fa referència al sistema de finançament del servei,
d’aleshores.

8 de juliol de 2010 es va
i ús de les deixalleries
i que entre altres aspectes
el qual ha estat vigent des

El ple del Consell Comarcal, en data 29 de desembre de 2011, ha aprovat la
modificació d’aquest Reglament amb la introducció de l’article 22, regulador
de les bestretes de finançament del servei per part dels ajuntaments,
l’enunciat del qual queda establert amb el contingut literal següent:
“Article 22. Bestretes:
Per tal de contribuir en el finançament del servei, el Consell Comarcal a l’inici
de cada any natural passarà a cobrament un 50% del cost derivat de la gestió
d’aquest servei als municipis
municipis en base al cost total de l’any anterior. A la
finalització de l’exercici facturarà l’altre 50% regularitzantregularitzant-se a l’alça o a la
baixa aquest percentatge en funció del cost real del servei, d’acord amb els
criteris establerts en altre apartat d’aquest Reglament”
Re
Per tot això, examinat el text proposat, que s’acaba de transcriure, el qual ha
merescut l’informe favorable de la secretaria de l’ajuntament.
Atès que tant en el procediment d’aprovació com en el de modificació de les
ordenances i reglaments locals,
locals, quan no siguin de tipus urbanístic, ni fiscal ni
en el cas del ROM, només s’exigeix el quòrum de la majoria simple, el tràmit
d’informació pública i l’aprovació definitiva, que opera automàticament en el
cas de que no s’hagin presentat al·legacions ni reclamacions durant el període
de publicitat, amb la publicació posterior del text íntegre, de conformitat amb
l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En conseqüència,
a, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar la modificació del Reglament regulador de la gestió i ús de
les deixalleries supramunicipals que gestiona el Consell Comarcal
amb la introducció de l’article 22, el text del qual es reprodueix en la
part expositiva del present acord.

Segon.

Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada modificació del
Reglament durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler

Ajuntament del Catllar

d’edictes de
e 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, la modificació del Reglament
quedarà aprovada definitivament
definitivament sense la necessitat de cap acord
posterior, i es procedirà a la publicació del seu text íntegre.

Quart.

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

7. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA PER LA INTRODUCCIÓ DE BONIFICACIONS RELATIVES ALS
VEHICLES RESPECTUOSOS AMB EL MEDI AMBIENT.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Francesc Virgili per preguntar si es tracta d’establir
bonificacions per als vehicles híbrids, i que una bonificació del 50% de la
quota és molt alta.
El Sr. alcalde respon que si, que es tracta d’incentivar
d’incentivar aquest tipus de vehicles
i dels elèctrics pel seu major respecte amb el medi ambient. Al final del
procés, si aquests vehicles acaben sent majoritaris, probablement caldrà
reconsiderar la bonificació.
Finalment, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
L’ajuntament té aprovada, entre d’altres, l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, vigent, en el seu redactat actual
des de l’any 2003.
Des d’aleshores, la tecnologia respecte als vehicles de tracció mecànica
me
ha
evolucionat per aconseguir vehicles més respectuosos amb el medi ambient,
incorporant motors amb combustibles alternatius als d’origen fòssil que
redueixen notablement o eliminen les immissions a l’aire que tots respirem.
Malgrat tot, el preu d’adquisició
adquisició d’aquest tipus de vehicles és més alt que els
de motor de benzina o dièsel, tot i les campanyes de beneficis fiscals o ajuts
que l’administració estatal o autonòmica aplica, l’ajuntament creu oportú crear
una bonificació expressa en l’impost de vehicles de tracció mecànica per
ajudar encara més als interessats en aquest tipus d’automòbils, atès que
disminueixen el deteriorament de la qualitat de l’aire que tots plegats
compartim.
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El que es pretén es establir una bonificació del 50% de la quota tributària per
aquells vehicles que utilitzin, exclusivament, combustibles dels anomenats
nets (electricitat, biogàs, gas natural comprimit, etc) i del 25% per aquells
vehicles amb motors híbrids o bimodals.
En aplicació d’aquests criteris, es proposa la introducció de dos nous apartats
a l’article 4.2 de la vigent ordenança, amb el redactat següent:
“c)
c) Podran gaudir d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost els
vehicles elèctrics i els que utilitzin biogàs, gas natural comprimit, metà,
metanol hidrogen o derivats d’olis vegetals.
d) Podran gaudir d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost els vehicles
híbrids o bimodals, que combinen els motors elèctrics i els motors de
combustió interna.”
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 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,
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
e membres de la corporació.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar provisionalment la modificació de l’article 4.2 de l’ordenança
fiscal reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica amb
la introducció dels següents apartats:
a
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Article 4.2:
“c)
c) Podran gaudir d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost
els vehicles elèctrics i els que utilitzin biogàs, gas natural comprimit,
metà, metanol hidrogen o derivats d’olis vegetals.
d) Podran gaudir d’una bonificació del 25% de la quota de l’impost
els vehicles híbrids o bimodals, que combinen els motors elèctrics i
els motors de combustió interna.”
interna.
Segon. Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada Ordenança
durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la
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
públ
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.

8. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE
CONVIVÈNCIA
CIA CIUTADANA PER TAL D’INCLOURE LA PROHIBICIÓ DE
CREMAR FUSTA AGLOMERADA.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Marcelo Tarantino per preguntar si a més de crema de
fustes se n’inclouen d’altres
d’altre com la crema de pneumàtics.
Intervé el Sr. Virgili per apuntar el fet que si algú crema fustes d’aquest tipus
no ens n’assabentarem.
La Sra. secretària llegeix el primer paràgraf de l’article i explica que es tracta
d’una prohibició genèrica.
El Sr. alcalde manifesta la dificultat d’aplicació del precepte a aprovar,
explicant que la modificació pretén donar resposta a l’escrit signat per
diversos veïns en que insten l’ajuntament a adoptar mesures en aquest sentit,
proposta que es considera adequada.
Finalment, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 4 de febrer de 2010 va aprovar
l’ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana. Des de la seva
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entrada en vigor, l’any 2011 es va tramitar una
una modificació puntual per donar
resposta a noves necessitats de regulació de la convivència social i el
respecte mutu, fomentant, encara més, les relacions solidàries, tolerants i
respectuoses amb el medi urbà i alhora establir mecanismes per lluitar contra
contr
les actituds negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida dels
veïns.
Aquesta voluntat de crear un clima harmònic en les relacions ciutadanes i amb
l’entorn permet que l’ordenança sigui permeable a les peticions de les veïnes i
veïns de
e la localitat en defensa dels seus interessos.
El passat mes de gener l’ajuntament va rebre un escrit signat per més de 180
persones en que proposaven la prohibició de cremar fusta aglomerada atesa
la incidència negativa dels gasos emanats sobre la salut humana. En vista
d’aquesta demanda l’ajuntament va sol·licitar informe al respecte a l’Agència
Catalana de Protecció de la Salut, el qual conclou que “la
“la fusta aglomerada
com els pèl·lets i les briquetes són adequats per a generar bioenergia d’ús
domèstic sense impacte ambiental ni risc per a la salut. Utilitzar altres tipus de
fusta aglomerada que no està pensada per aquesta finalitat pot tenir un
impacte ambiental i produir efectes adversos per a la salut”.
salut
Així doncs, davant la confirmació dels efectes adversos per a la salut humana
i per al medi ambient de la crema de fusta processada amb components
químics de diversa índole es considera adient introduir un nou apartat a
l’article 24, que seria el número 4 i renumerar el que actualment ocupa
aquesta posició
sició al cinquè lloc, regulador de les sortides de fums o gasos amb
la prohibició expressa suara esmentada i amb el contingut literal següent:
4. Queda prohibida la crema de fusta processada amb additius, coles
“4.
fenòliques, resines sintètiques, dissolvents,
dissolvents, formaldehid o qualsevol altre
component químic que per inhalació procedent de la combustió pugui afectar
negativament la salut, i que són utilitzats per formar aglomerats d’ús
domèstic.
5. La infracció de les prohibicions anteriors serà sancionada com a greu o molt
greu.”
Examinat l’informe de secretaria en quant al procediment i l’adequació a dret
de la modificació que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Atès que tant en el procediment d’aprovació com en el de modificació de les
ordenances i reglaments locals, quan no siguin de tipus urbanístic, ni fiscal ni
en el cas del ROM, només s’exigeix el quòrum de la majoria simple, el tràmit
d’informació pública i l’aprovació definitiva, que opera automàticament en el
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cas de que no s’hagin presentat
presentat al·legacions ni reclamacions durant el període
de publicitat, amb la publicació posterior del text íntegre, de conformitat amb
l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

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

Segon.

Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada modificació
durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’edictes de
l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà 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 sense la necessitat de cap acord posterior, i
es procedirà a la publicació del seu text íntegre.

9. APROVACIÓ
CIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA
BIBLIOTECA PÚBLICA 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, en ocasió de la posada en funcionament del centre telemàtic
d’accés a internet, ubicat a la sala immediata a la biblioteca municipal, aprovà,
mitjançant acord del Ple de data 2 de desembre de 2004, el Reglament d'ús
de les instal·lacions i serveis de la biblioteca pública municipal per regular, de
forma bàsica, l’ús d’ambdues instal·lacions.
El transcurs del temps i l’evolució tant de la biblioteca com de la sala
d’ordinadors fan aconsellable posar al dia la norma suara esmentada i regular
més a fons i acuradament el funcionament de la biblioteca municipal.
Es tracta de posar unes pautes bàsiques d’accés i funcionament del servei i
d’establir normes d’ús als usuaris per tal de garantir l’eficàcia i l’eficiència
l’
del
servei i ser molt més estrictes en garantir el respecte al treball que els usuaris
hi volen fer en contra de l’ús esbiaixat que alguns pretenen, convertint la
biblioteca en el lloc on deixar els infants.
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Examinat el projecte de modificació del Reglament de la biblioteca pública
municipal que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Vist l’informe de secretaria en quant al procediment i l’adequació a dret de la
modificació que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Atèss que tant en el procediment d’aprovació com en el de modificació de les
ordenances i reglaments locals, quan no siguin de tipus urbanístic, ni fiscal ni
en el cas del ROM, només s’exigeix el quòrum de la majoria simple, el tràmit
d’informació pública i l’aprovació
l’aprovació definitiva, que opera automàticament en el
cas de que no s’hagin presentat al·legacions ni reclamacions durant el període
de publicitat, amb la publicació posterior del text íntegre, de conformitat amb
l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar el text de la modificació Reglament de la biblioteca pública
municipal que figura a l’expedient i es doóna per reproduït.

Segon.

Sotmetre al tràmit d’informació pública aquesta modificació durant el
termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’edictes de
l’ajuntament. El termini d’informació
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 sense la necessitat de cap acord posterior, i
es procedirà a la publicació del seu text íntegre.

10. APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI REFERIDA
A 1 DE GENER DE 2012.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El padró municipal d’habitants és el registre administratiu on consten inscrits
els veïns del municipi i les dades que s’hi comprenen constitueixen prova de
la residència en el municipi i del seu domicili habitual.
L’article 17 de
e la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, estableix que la formació, manteniment, revisió i custòdia del padró
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municipal correspon a l’ajuntament de conformitat amb la legislació estatal i
que seran els propis ajuntaments els encarregats de realitzar les actuacions i
operacions necessàries per mantenir actualitzats els padrons de forma que els
continguts d’aquests concordin amb la realitat.
Els articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament
eglament de població i demarcació territorial de les entitats locals,
locals disposa
que els ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb
referència a 1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions que s’han dut a
terme durant l’exercici anterior. Aquests resultats numèrics hauran de ser
tramesos a l’Institut Nacional d'Estadística.
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió
del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2012, que recullen el
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2011.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les
variacions produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional
d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers
fitxers d’intercanvi mensual, així com
els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents
fitxers mensuals fins al mes de febrer de 2012, resultant una xifra de població
del padró municipal d’habitants de 4.175, dels quals 2.150 són homes
h
i 2.025
són dones, xifra que representa un creixement del 0,5% respecte l’any 2011,
que era de 4.155 habitants.
Vist el què disposa l’article 21.1 lletra "s" de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, abans
citada.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
aco
Primer.

Aprovar els resums numèrics general i d’altes i baixes corresponents
a la rectificació del Padró municipal d’habitants d’aquest ajuntament,
referits a la data 1 de gener de 2012, i que contenen la formalització
de les actuacions dutes a terme
terme durant l’exercici 2011. Els resums
que s’aproven són els següents:
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
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VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
CONCEPTES
Població de dret a 1 de gener de
2012
Altes de l’1 de gener de 2011 a 31
de desembre de 2011
Baixes de l’1 de gener de 2011 a
31 de desembre de 2011
Segon.

TOTAL
4.175

HOME
S
2.150

DONE
S
2.025

283
260

Comunicar a l’Institut Nacional d'Estadística la xifra de població a 1
de gener de 2012 que resulta d’aquesta rectificació, juntament amb
el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en
aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la
Resolució
olució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la
revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció
de la proposta de xifres oficials de població.

11. APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA NO
LIQUIDABLE, LIQUIDABLE
LIQUIDABLE I EXECUTIVA CORRESPONENT A
L’EXERCICI DE 2011, QUE FORMULA L’ORGANISME AUTÒNOM DE
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (BASE).
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per
pe unanimitat, acorda:
Examinats els comptes de recaptació voluntària no liquidable, de recaptació
voluntària liquidable, i de recaptació executiva dels tributs d’aquest ajuntament
que formula el Servei de Recaptació de la Diputació de Tarragona i que
presenten
enten els següents resultats:
Compte de Recaptació Voluntària No Liquidable (a 16.12.2011):
Total ingressos
1.009.039,89 €
Recàrrec provincial IAE
701,20 €
Ingressos ajuntament
1.008.338,69 €
Premi cobrament BASE
37.812,74 €
Ingressos líquids ajuntament
970.525,95 €
Bestretes realitzades
750.576,17 €
Devolucions realitzades
3.277,20 €
Altres
0,00 €
Diferència
216.672,58 €

Ajuntament del Catllar

Diferència a transferir/compensar a
l’ajuntament

216.672,58 €

Compte de Recaptació Voluntària Liquidable (a 16.12.2011):
Total càrrec
253.851,80
Baixes Exercici
7.798,81
Càrrec líquid
246.052,99
Ingressos Ajuntament
159.171,40
Ingressos Recàrrec Provincial
672,53
Relació deutors
17.148,31
Pendent voluntària
69.060,75
Pendent ajuntament
68.999,32
Pendent Diputació
61,43
Pendent any anterior
43.065,15
Recàrrec provincial
672,53
Ingrés Ajuntament
159.171,40
Premi BASE
5.968,91
Transferència
153.202,49

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Compte de Recaptació Executiva (a 16.12.2011):
Saldo
1.382.545,54
Càrrecs exercici
224.252,85
Total càrrec
1.606.798,39
Ingressos exercici
263.561,43
Ingressos ajuntament
263.351,19
Ingressos recàrrec provincial
210,24
Baixes exercici
22.516,52
Total dates
286.077,95
1.318.572,80
Saldo ajuntament
2.147,64
Saldo Diputació
Premi Executiva BASE
81,48
Recàrrec constrenyiment BASE
38.963,31
Diferència Ajuntament
263.269,71

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Atès que s’han confrontat les quantitats corresponents a càrrecs líquids i
ingressos amb les dades bancàries de que disposa l’Ajuntament.
En conseqüència, el ple de l'ajuntament acorda l’aprovació dels referits
comptes.
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12. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
MUNICIPAL PER A L’ANY 2012, DE
LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.
Després de donar lectura a l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr.
alcalde explica el contingut i les característiques mes rellevants
rellevant del pressupost
i diu:
El pressupost de l’ajuntament per a l’exercici de 2012 que se sotmet a la
consideració d’aquest plenari, es presenta equilibrat en els seus estats
d’ingressos i de despeses amb una quantia de 3.282.670 euros, i en la seva
confecció,, com és habitual en aquest ajuntament però avui més necessari que
mai, s’ha pretès aconseguir la màxima contenció possible de la despesa,
especialment la corrent, a part de complir amb els criteris d’estabilitat
pressupostària fixats per la Llei 18/2001 General
General d’Estabilitat Pressupostària.
Aquest pressupost representa una disminució del 24,48% respecte al de l’any
anterior, fonamentalment perquè en el pressupost de 2011 es contemplaven
uns ingressos xifrats en 670.000 euros per l’alienació de patrimoni (parcel·les
de l’aprofitament mitjà de la urb. la Cativera que havien de ser destinats a
sufragar parcialment els costos d’urbanització d’aquell sector que finalment no
va produir-se)
se) i en segon lloc per l’operació de préstec de 230.000 euros
d’aquella anualitat.
La despesa corrent és de 3.079.290 euros, un 1,09% inferior a la del passat
exercici. Els ingressos corrents per import de 3.238.675 euros representen
una disminució del 2,31% respecte l’any anterior. Així, doncs, l’estalvi corrent
és de 159.385 euros, que es destinen a finançar principalment el capítol
d’inversions, a més de liquidar el cost de l’aportació municipal a les obres de
millora de l’EDAR de la urb. Mas de Pallarès.
D’acord amb el què assenyala l’art. 19 de la Llei 18/2001 General d’Estabilitat
Pressupostària (LGEP), les entitats locals ajustaran el seus pressupostos al
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a
l’art. 3.2. En aquest article s’indica que s’entén per estabilitat pressupostària
p
la
situació d’equilibri o de superàvit computada en termes de capacitat de
finançament d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes (SEC 95).
La capacitat/necessitat de finançament, partint del Sistema Europeu de
Comptes, és la diferència entre la suma dels capítols 1 a 7 del pressupost
d’ingressos i capítols 1 a 7 del pressupost de despeses, amb els ajustaments
que preveu el propi SEC 95.
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Consegüentment, analitzat el Pressupost de l’ajuntament en els termes de
l’apartat 2 de citada Llei 18/2001,
18/2001, s’observa que no té necessitat de
finançament.
La previsió de deute a llarg termini a 31-12-2012
31
2012 es quantifica en
1.072.907,24 euros, i si bé en aquest moment no podem determinar el
percentatge d’endeutament que representa perquè ens falta la liquidació
liquidac del
pressupost de 2011 per conèixer exactament els ingressos corrents aprovats i
regularitzats de l’exercici, podem afirmar amb tota seguretat que estarà a
l’entorn del 30/32%
D’acord amb la llei de Pressupostos Generals del Estat per l’exercici 2011, es
podrien concertar noves operacions de crèdit a llarg termini per al finançament
d’inversions, quan el volum total de capital viu no excedís del 75 per 100 dels
ingressos corrents liquidats
Fins al 110% no seria necessària l’autorització per a la concertació
conce
de noves
operacions de préstec per part de la Generalitat d’acord amb l’art 53.2 del
RDL 2/2004 TRLRHL.
DESPESES
Pel que fa al pressupost de despeses, assenyalem:
Al Capítol I de Remuneracions del personal,
personal, es preveu una quantia total de
917.111,08
08 euros, que representa una disminució del 2,18% respecte de
l’exercici anterior. Es manté l’ajust salarial fixat a la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat, així com al Reial decret 8/2010, de mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic
públic i, consegüentment, es
destinen 15.000 € a l’amortització anticipada de préstecs
El Capítol II, Despeses de béns i serveis, inclou les despeses de contractes
de serveis, subministraments i despeses de funcionament en general amb un
total d’1.735.758,92 euros, la qual cosa representa un increment d’un 1%
respecte l’exercici anterior.
En quant a les partides d’aquest capítol més importants per la seva quantia,
assenyalem: el cost del servei de recollida d’escombraries, amb 473.059 €, el
de recaptació de Base, amb 85.000 €; el consum elèctric
èctric de les diverses
instal·lacions municipals i enllumenats públics, amb 145.000 €; la programació
de festes, amb 90.000 €, si bé amb una disminució de 20.000 € respecte l’any
anterior; la reserva d’aigua del CAT, amb 180.000
180
€; la llar d’infants municipal,
amb 176.000 €, entre d’altres.
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En quant a la dotació de les resta de partides s’ha tingut en compte la
despesa realment executada l’any anterior, si bé, com ja s’ha dit anteriorment,
ajustant-la
la al màxim per raons d’estalvi,
d’estalvi, tot mantenint les quanties necessàries
per fer front a la despesa real de l’exercici.
Al Capítol III, de Despeses financeres,
financeres, es consigna una despesa de 33.600
euros que representa un augment del 29,23% respecte l’any anterior, per fer
front al pagament
ament dels interessos dels préstecs que l’ajuntament té concertats,
segons el deute viu i d’acord amb l’evolució dels tipus aplicables.
Capítol IV, de Transferències corrents, es consignen 264.620 euros, amb
una disminució del 14,28% respecte l'any anterior.
anter
Respecte l’any anterior, destaquem que s’ha reduït la partida destinada a la
subvenció del Club de futbol que ha passat de 50.000 a 25.000 €. Una partida
important és la destinada a satisfer consums elèctrics dels enllumenats
públics d’aquelles urbanitzacions, el titular de les quals encara no és
l’ajuntament, sinó que continua essent de titularitat de les respectives
comunitats de propietaris o de les Juntes de compensació, amb 50.000 €.
Finalment, s’inclouen les subvencions que habitualment s’atorguen
s’
a les
entitats i associacions de la vila, si bé amb una disminució del 10% respecte
l’any anterior: AMPA, Casal de la gent gran, Agrupació de Dones, Club de
futbol, Colles de diables, grallers i timbalers, etc, les col·laboracions a les
festes d’estiu
stiu d’urbanitzacions, les partides destinades a l’ajut a organitzacions
no governamentals i a Càrites, la subvenció dels llibres escolar de l’escola
l’Agulla, així com la consignació destinada al funcionament dels Grups polítics
municipals.
Capítol VI, d’Inversions.
d’Inversions En l’actual context econòmic les inversions
contemplades en el pressupost són exigües; de fet, a diferència d’anys
anteriors, no es preveu cap inversió important, tan sols aquelles obres
complementàries que són necessàries per al funcionament d’inversions ja
efectuades amb anterioritat: connexions al dipòsit de Coll de Tapioles o bé
l’escomesa elèctrica a la piscina de Mas de Pallarès, o aquelles per a les
quals tenim finançament d’altres administracions, com són el Centre
d’interpretació del castell, els parcs infantils o de salut, totes les quals
compten amb subvencions ja concedides; o bé les que corresponen a
reposicions del tot necessàries com és el cas de la reconstrucció de la paret
de sota el castell, que havia caigut el desembre passat.
passat Tanmateix, es
consignen diverses partides poc importants en la seva quantia i que podríem
definir com a ordinàries, dins d’inversions.
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Així, doncs, el muntant global és de 145.850 euros que representa un
decrement respecte l’any anterior del 88%
Inversions
rsions exercici 2012
Adequació parcs infantils de lleure
Instal·lació parcs de salut
Escomesa elèctrica piscina 5 estrelles
Connexió dipòsit Coll de Tapioles
Obres d'urbanització a urbanitzacions
Obres d'urbanització a la Cativera
Franges protecció urbanitzacions i neteja abocadors
Obres consolidació castell
Equipament Torre d'en Guiu
Millores al camp de futbol municipal
Centre interpretació castell de la vila
Adquisició mobiliari
Adquisició mobiliari urbà
Adquisició equips informàtics
Senyalització viària/rutes
Arranjament camins
Adquisició llibres biblioteca
Adquisició altre material
Redacció projectes tècnics i direcció obres
Total inversions

18.250,00 €
23.600,00 €
5.000,00 €
14.000,00 €
25.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
10.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
25.000,00 €
1.000,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
145.850 €

En quant al Capítol VII, Transferències de capital Inclou les habituals
partides destinades a subvencionar la instal·lació d’energies alternatives, i a
l’arranjament de façanes, amb 1.000 € respectivament, i l’aportació municipal
compromesa al seu dia per a l’ampliació de la depuradora de Mas de Pallarès,
per import de 54.530 €
Finalment, al Capítol IX, de Passius financers, es consignen 128.200 euros
destinats a l’amortització en aquesta anualitat dels préstecs que té concertats
l’Ajuntament, i que inclou l’amortització anticipada per import de 15.000 € en
aplicació del R.Decret 8/2010, de mesures extraordinàries per a la reducció
del dèficit públic, i corresponent a l’estalvi derivat de l’aplicació d’aquest
decret.
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INGRESSOS:
Per a finançar la totalitat de les despeses incloses en els capítols precedents,
l’ajuntament preveu uns ingressos estimats en 3.282.670 euros. D’aquests
ingressos, assenyalem.
En el Capítol I, d’Impostos directes,
directes, es preveu un total d’ingressos
d’1.173.400 euros,
os, el que representa una disminució del 4,60%, amb el
següent detall: Impost sobre béns immobles, tant de naturalesa rústega com
urbana, es consignen 894.900 €; Impost sobre activitats econòmiques,
econ
es
preveu ingressar 6.000 €; en quant a l’Impost sobre l’increment
increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, es consignen 42.500 € i per l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica, es preveuen uns ingressos de 230.000 €.
El Capítol II, d’Impostos indirectes,
indirectes corresponen a l’impost sobre
construccions, instal·lacions
al·lacions i obres, es preveuen 185.000 euros, que
representa un increment de l’11,58% respecte l’any anterior, import per al
càlcul del qual s’ha tingut present les sol·licituds de noves llicències ja
entrades.
En el Capítol III, de Taxes i preus públics,
públics, es consignen 819.725 euros i
recull les taxes derivades de la prestació de serveis tals com la recollida
d’escombraries, l’abastament d’aigua potable, clavegueram, cementiri, llar
d’infants, ensenyaments musicals i d’anglès, utilització de la piscina i
aprofitaments
profitaments especials de companyies elèctriques i de telefonia.
Aquest capítol registra un increment del 3,00% respecte l’any anterior.
En el Capítol IV,, relatiu a Transferències corrents, es preveu ingressar un
total d’1.054.950 euros, amb una reducció
reducció del 5,37% respecte l’any anterior.
Corresponen a les aportacions habituals procedents d’altres administracions:
la participació en els tributs de l’estat o fons de cooperació, amb 620.000 €; o
de la Generalitat, amb 175.000 €; la mateixa Generalitat perr a l’escola bressol,
amb 70.000 € o de la Diputació, amb 68.000 € i de la mateixa Diputació per a
activitats culturals, amb 34.000 €.
En quant al Capítol V, d’Ingressos patrimonials,
patrimonials, es preveu ingressar 5.000
euros per interessos de saldos bancaris i 600 euros en concepte de
concessions de nínxols del cementiri.
Al Capítol VI d’Alienació d’inversions reals,
reals, Tan sols s’obre partida amb
una consignació de 1000 euros, per al cas de l'alienació de terrenys
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corresponents a l’aprofitament mig de la urbanització
urbanització la Cativera que
s’aplicarien a les obres d’urbanització d’aquest sector, i que malgrat els tres
intents de subhasta efectuats fins ara, han resultat infructuosos.
Respecte a les Transferències de capital recollides en el Capítol VII, es
reflecteix una quantia de 42.995 euros per les aportacions de la Diputació que
financen determinades inversions.
Al Capítol IX Variació passius financers,
financers, No es contempla la contractació de
cap operació de crèdit.
Aquestes són, a grans trets, les característiques més significatives del
Pressupost que juntament amb les seves Bases d’Execució i la Plantilla
Orgànica de Personal de l’ajuntament, es sotmet a l’aprovació del plenari.
Finalitzada la seva intervenció, el Sr. alcalde pregunta si vol intervenir algun
Grup.
La Sra. Teresa M. Canela, en representació del Grup d’UNICAT, pregunta que
són els parcs de salut.
El Sr. alcalde contesta que es tracta d’equipaments per potenciar la pràctica
d’exercici físic de les persones grans. Un és previst instal·lae-lo
instal·lae a la Torre d’en
Guiu i l’altre, segurament, a Mas de Pallarès.
Intervé el Sr. Virgili, també del Grup d’UNICAT, i pregunta a que correspon la
partida de gestió de la llar d’infants.
El Sr. alcalde contesta que la llar d’infants es finança amb les aportacions dels
usuaris,
uaris, amb la subvenció procedent de la Generalitat i amb aportació de
recursos propis de l’ajuntament. Aquesta partida del pressupost de despeses
correspon a l’import previst satisfer a l’empresa que gestiona l’escola al llarg
de l’exercici i es finança tal
t com he explicat.
Novament pregunta el Sr. Virgili a què correspon la partida de combustible de
les escoles.
El Sr. alcalde respon que es per al sistema de calefacció.
En quant a les subvencions a entitats esportives, el Sr. Virgili pregunta si
aquestes
es entitats presenten els seus pressupostos per justificar la despesa i
quins criteris es segueixen per al seu atorgament.
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Respon la regidora d’esports, Sra. M Goretti Gatell de forma afirmativa en
quant a la documentació justificativa que presenten les entitats.
entitats.
El Sr. alcalde contesta que la subvenció per al club de futbol sala ja va ser de
2.000 € l’exercici anterior. I que les quantitats es determinen després de
valorar el projecte que presenten i la seva rendibilitat social, dels equips i
activitats que realitzen, la quantitat de gent del municipi implicada, etc.
La Sra. Canela pregunta com és que amb la cafetera de la llar dels avis no es
cobreixen costos, doncs es tant fàcil com si el cafè val x s’ha de cobrar x.
El Sr. alcalde explica que a banda del cafè cal tenir en compte els preus de
got, cullera, llet, sucre, etc. No obstant, segurament caldrà revisar el preus. Es
tracta d’eliminar el dèficit de determinats serveis, no tant pel cost del mateix, si
no pel concepte, pel caràcter accessori d’aquests.
d’aqu
El Sr. Virgili pregunta per la consignació de 1.000 € a la partida d’arranjament
de camins municipals.
El Sr. alcalde respon que originàriament hi havia un programa d’arranjament
de camins que promovia Diputació i que llavors va passar al Consell
Comarcal. Aquest programa té una dotació de 70.000 € anuals per repartir
entre els 22 municipis, i per tal de donar-li
donar li major eficàcia hi ha un acord tàcit
entre tots segons el qual un any es convoca per al 50% i l’any següent per als
altres.
Quan hi ha la convocatòria corresponent, l’aportació de l’ajuntament ha de ser
com a mínim del 20% de l’import concedit. Malgrat això l’ajuntament hi aporta
una quantitat superior per poder fer un tram més llarg de camí. Aquest any no
ens correspon concórrer a la convocatòria,
convocatòria, però s’ha deixat la parida oberta
per si cal atendre alguna necessitat imprevista.
El Sr. Joan Morlà comenta que s’ha d’invertir més en aquest aspecte perquè
suposa una millora considerable per al municipi.
El Sr. alcalde, reconeix els beneficis de disposar d’una xarxa municipal de
camins arranjats i asfaltats, però manifesta que cal tenir en compte que els
principals beneficiaris són els propietaris de les finques i que s’hauria
d’articular un sistema per fer-los
fer los participar del cost de la inversió.
invers
Per altra
banda, actualment determinats sectors qüestionen la idoneïtat d’asfaltar els
camins.
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El Sr. Morlà comenta que antigament eren els mateixos pagesos els que
arranjaven els camins amb aportació de terra.
La Sra. M Montserrat Inglès diu que el problema actual és que no queden
pagesos que puguin realitzar aquesta tasca.
Novament intervé el Sr. Virgili i pregunta per quin motiu l’ajuntament
subvenciona els repassos d’anglès o música i en quin percentatge.
El Sr. alcalde diu que per incentivar la formació dels veïns de la vila,
l’ajuntament assumeix part del cost d’aquestes activitats. Es tracta de
fomentar el coneixement d’una segona llengua entre la població, començant
pels més joves i la introducció a la cultura i llenguatge musicals, en tant que
elements culturals importants.
El Sr. Virgili explica que s’està acostumant a la societat a tenir-ho
tenir
tot
subvencionat i que seria convenient que la gent sabés quin és el cost real del
servei.
El Sr. alcalde continua i diu que en aquest moment no disposa
dis
de les xifres
del cost real del serveis esmentats, però que es tracta de definir quin és el
percentatge idoni de subvenció que ha d’assumir l’ajuntament amb les finalitat
indicades.
La Sra. Inglès diu que justament quant menys diners hi ha és quan més
m s’ha
d’ajudar.
Intervé la Sra. Canela per manifestar que el seu grup municipal votarà a favor
del pressupost presentat atenent al seu caràcter auster, però voldrien deixar
constància dels següents aspectes a tenir en compte: el sopar dels membres
de la corporació que s’ofereix per la festa major d’estiu i per Nadal és un acte
que es pot estalviar, doncs pertany a èpoques pretèrites i dóna imatge de
privilegi. Als àpats populars de l’estiu s’hauria de distingir entre els veïns de la
vila i els forasters. Malgrat la reducció del pressupost destinat a la festa major,
caldria reduir el vermut popular per massa copiós. També caldria valorar que
fer enguany amb la piscina municipal de Mas de Pallarès per resultar molt
deficitària i finalment caldria fer actuacions
actuacions per minorar el cost del servei de
retirada d’aigües residuals acumulades al clavegueram de la urbanització Pins
Manous III.
Són mesures que potser tenen un petit impacte econòmic considerades de
forma individual, però molts estalvis petits en fan un de gran.
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Finalment, sense que es produeixin més intervencions, se sotmet a votació el
projecte de pressupost, el qual és aprovat per unanimitat de tots els regidors en
els termes següents:
Examinat el projecte de pressupost per a l’exercici de 2012.
Examinades les Bases que contenen l’adaptació de les disposicions generals en
matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies de l’ajuntament i totes
aquelles que es consideren oportunes en ordre a la millor gestió del pressupost
d’acord amb el que
e estableix el decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Examinat el pla econòmic i financer que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït, redactat en compliment del que disposa
disposa l’article 22 del RDL 2/2007,
de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general
d’estabilitat pressupostària.
Atès que el projecte de pressupost esmentat ve acompanyat de la memòria
explicativa i altres documents que es citen a l’article
l’article 18 de Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril.
Atès que els art. 25 i 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals estableixen que en la
mateixa sessió en que s’aprova el pressupost
pressupost s’ha d’aprovar la plantilla de
personal.
Atès l’art. 168 del citat decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, TRLRHL.
TRLRHL
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici de 2012, els estats
de despeses
es i ingressos del qual importen la quantitat de 3.282.670 €
(tres milions dos-cents
dos
vuitanta-dos mil sis-cents
cents setanta euros),
euros)
essent el resum per capítols el següent:

PRESSUPOST D’INGRESSOS:
Cap. 1. IMPOSTOS DIRECTES
Cap. 2. IMPOSTOS INDIRECTES
Cap. 3. IMPOSTOS I ALTRES INGRESSOS
Cap. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Cap. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Cap. 6. ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

EUROS
1.173.400 €
185.000 €
819.725 €
1.054.950 €
5.600 €
1.000 €
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42.995 €
0€

Cap. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Cap. 9. PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

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

3.282.670 €

EUROS
917.111 €
1.735.759 €
33.600 €
264.620 €
145.850 €
57.530 €
128.200 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
Segon.

3.282.670 €

Aprovar la plantilla de personal segons el detall següent:

PERSONAL

SITUACIÓ

GRUP CD CE

FUNCIONARIS
ADMINISTRACIÓ
GENERAL
Secretària-Interventora
Interventora

Catalina Eva Alemany Covas

A1

27

SI

Administrativa
Agutzil
Vigilants

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

C1
AP
AP
AP
AP
AP
A2

20
14
12
12
12
12
16

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Josep Llop i Tous

A1

27

SI

Tècnic B
ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL
Arquitecte
PERSONAL EVENTUAL
Adjunt de Secretaria

Jordi Cabré i Martorell
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PERSONAL LABORAL FIX
Auxiliars Administratius

Peó de neteja
Operaris
diversos
Paleta

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

D
D
D
D
D

16
16
16
16
16

E
E
D

11
11
14

PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Auxiliar administratiu
Bibliotecària
Netejador de carrer
Netejadora

Olga Urgel Luelles
Isabel Llavoré i Fàbregas
Avelino Rodrigo i Sanchez
Encarna Gregorio i Rodriguez
Josefina Martínez Oña, a temps parcial

Peons

Ebou Bandeh Dansira
Antonio Tarrés Quiroga
Falco A. Bastos Croccia de Carvalho

Professors d'Anglès

Lynne Patricia Proctor Burrell, a temps parcial

Professors de música

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

Professor de plàstica

Jordi Solé i Blanco, a temps parcial

Monitoratge Ludoteca
Tècnic de Turisme
Tècnic Informàtic

Vacant, a temps parcial
Marc Dalmau i Vinyals, a temps parcial
Jordi Altés i Martí, a temps parcial

Tercer.

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

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

Cinquè. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 15 dies
hàbils, durant els quals podrà ser examinat i es podran formular
reclamacions davant del Ple de l’ajuntament, transcorregut aquest
termini sense que s’hagi presentat cap reclamació es tindrà per
definitivament aprovat; altrament, es portarà de nou al ple als
efectes de resoldre sobre les reclamacions presentades.
13. APROVACIÓ PROVISIONAL DELS EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ
D’ERRADES DEL POUM, RELATIUS
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).
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia,
aldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament en sessió de 29 de desembre de 2011, per unanimitat
dels onze regidors que integren el consistori, i per tant amb el quòrum de la
majoria absoluta, va aprovar inicialment les correccions d’errades del POUM
exp. Núm. 02, relativa a la regulació de dos tipus d’actuacions en sòl no
urbanitzable: la tala d’arbres i la construcció de petits magatzems agrícoles en
finques de superfície inferior a la mínima, i l’exp. Núm. 3, relativa l’esmena d’un
error material detectat al polígon 18 (Manous
(Manous 2), provinent de les anteriors
Normes Subsidiàries de planejament municipal, destinant una faixa de 200 m2
actualment d’equipament públic a vialitat per garantir l’accés a una parcel·la
d’aprofitament privat, per quant no té façana a carrer.
Aquestes esmenes
smenes han estat sotmeses a informació pública pel termini d’un
mes mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província número 15, de 19 de gener de 2012 i al diari El Punt de data 5 de
gener del corrent, sense que s’hagin presentat
pr
al·legacions.
L’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme estableix que la tramitació de les modificacions
puntuals dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal segueixen la mateixa
tramitació que la emprada en l’aprovació d’aquests. En conseqüència
correspon a l’ajuntament l’aprovació inicial i la provisional i a la CTUT
l’aprovació definitiva.
Vist l’article 52.2 del Decret Legislatiu 1/2005 pel que s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar provisionalment les correccions d’errades del POUM
incloses als expedients números 02 i 03, conforme al seu text
aprovat inicialment.

Segon.

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

Tercer.

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

Quart.

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

Cinquè. 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.
14. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚMERO 3 DEL POUM,
POUM, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LES
CONDICIONS D’ÚS DE LA SUB-CLAU
SUB CLAU 24, RELATIVA AL SÒL NO
URBANITZABLE D’INTERÈS ECOLÒGIC I PAISATGÍSTIC.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat,
unanimi
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 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‘han tramitat dos nous expedients de correcció d’errades
(exp. 2 i 3), en aquest moment pendents d’aprovació definitiva per part de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona.
Tarragona
Durant el temps transcorregut des de l’entrada en vigir del POUM es constata
que és del tot aconsellable, com després es dirà, procedir a introduir una
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modificació puntual en el seu redactat per tal de diferenciar el sòl d’interès
ecològic i paisatgístic digne de la màxima protecció (clau 24) d’una nova
classe de sòl d’interès ecològic i paisatgístic amb restriccions més laxes (clau
24a de nova introducció).
A tal efecte, en data 23 de març de 2012 l’arquitecte municipal i alhora
redactor del POUM ha elaborat
elaborat la proposta de modificació que es descriu tot
seguit:
“1.- ANTECEDENTS
En el POUM aprovat definitivament (text refós publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del 9 de febrer de 2010), es contemplen cinc tipus
de sòl no urbanitzable::
Rural, clau 20 (art. 138)
Agrícola de valor, clau 21 (art. 139)
Forestal de valor, clau 22 (art. 140)
Interès ecològic i paisatgístic, clau 24 (art. 141)
Altres usos, clau 26 (art. 142)
El sòl rural és un no urbanitzable genèric, periurbà, amb funció de
d límit,
inespecífic, bàsicament situat a l’entorn dels nuclis.
Els sòls de valor agrícola corresponen a terres fèrtils de regadiu al voltant de
cursos hídrics. Les parcel·les són de reduïdes dimensions. Els de valor
forestal estan ocupats per masses boscoses que mereixen una especial
protecció i que convé mantenir i protegir. El sòl d’altres usos és una tipificació
específica i exclusiva pels terrenys del camp de golf.
Queda només el sòl d’Interès ecològic i paisatgístic, (clau 24), per tal d’acabar
d’abastar la resta del terme municipal. Pel fet de ser el de màxima protecció
no hauria de tenir aquest caire residual que té actualment i que ja ha
comportat algun problema. És convenient, en canvi, recuperar l’esperit que va
inspirar la tipificació del sòl
sòl no urbanitzable en l’etapa de l’aprovació inicial el
POUM. En aquell moment es creia necessari delimitar una gran zona amb
valors paisatgístics molt interessants coincident amb el comellar que s’inicia al
carener de la carretera del Coll de Tapioles i descendeix
descendeix cap al sud, adquirint
amplitud i vistes cap al mar, per darrere de les urbanitzacions de la carretera
del Pont d’Armentera. Aquest és el sòl on calia extremar les precaucions i
preservar-lo
lo de determinades actuacions que, tot i ser coherents amb la
naturalesa del sòl no urbanitzable, no resultava convenient que s’implantessin
en un paratge tan sensible i exposat.
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Una visió excessivament restrictiva i mal inspirada en les determinacions del
Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, va provocar
provocar que les cauteles de
la clau 24, pensades inicialment per l’entorn descrit en el paràgraf anterior,
acabessin estenent-se
se a la major part del terme municipal, sense una base
argumental sòlida. L’aplicació estricta d’aquests criteris, fora de l’entorn de
referència,
eferència, ha portat a la denegació de l’autorització de diverses activitats que,
allà on es plantejaven, eren perfectament assumibles, i fins i tot convenients.
2.- OBJECTIUS
Es tracta de mantenir la clau 24 per la zona del comellar descrit anteriorment i
de crear una subclau 24a en aquelles altres zones incloses fins ara a la clau
24 però que no precisen un grau de protecció tan elevat. S’hi permetrà l’ús
ramader establint condicions més restrictives per les edificacions que es
precisin, i també la implantació
implantació d’infraestructures destinades als tractaments
d’aigües.
Per aquesta raó, es proposa afegir a l’article 141 de les Normes del POUM un
apartat cinquè amb el següent contingut:
“5.- Condicions d’ús de la subclau 24a
S’inclouen en la subclau 24a els
els sòls delimitats en els plànols i que, tot i
pertànyer a la clau 24 i ser d’interès ecològic i paisatgístic, no precisen un
grau de protecció tan elevat.
En la subclau 24a s’admet l’ús ramader. Les construccions destinades a l’ús
ramader hauran de complir
complir les determinacions de l’article 132 (punt 3.2) i, a
més, hauran de ser de fusta o bé revestides amb arrebossats pintats de color
ocre i també s’hauran de cobrir amb cobertes inclinades de teules de colors
tradicionals.
En la subclau 24a s’admet la construcció
construcció d’infraestructures de caràcter
general relatives al sistema urbanístic de serveis tècnics i ambientals del tipus
TA3 (art.100), que hauran d’estar localitzades a la zona de policia de les lleres
(art. 93). L’autorització d’aquestes construccions no precisarà l’aprovació
prèvia d’un pla especial urbanístic autònom.”
autònom.
Els articles 96 i concordants del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme estableixen que la tramitació de
les modificacions dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal segueixen la
mateixa tramitació que l’establerta per a l’aprovació
d’aquests. En
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conseqüència correspon a l’ajuntament l’aprovació inicial i la provisional i a la
CTUT l’aprovació definitiva. Aprovada inicialment la modificació es posarà a
informació pública per un termini d’un mes, es recavaran els informes dels
organismes competents en la matèria i es comunicarà a les corporacions
locals limítrofes. Alhora es sol·licitarà informe previ a la pròpia CTUT.
Vist l’article 52.2 del Decret Legislatiu 1/2005 pel que s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar l’expedient de modificació puntual del POUM núm. 3 de
conformitat amb la proposta de modificació transcrita a la part
expositiva del present acord i als plànols de la sèrie O.2 que consten
a l’expedient i es donen per reproduïts.

Segon.

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

Tercer.

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

Quart.

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

15. APROVACIÓ DELS PLANS D’AUTOPROTECCIÓ PER EMERGÈNCIES
DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DE LA LLAR D’INFANTS I DE LA
TORRE D’EN GUIU.
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 Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil
civil de Catalunya determina, entre
d’altres qüestions, les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de
mesures d’autoprotecció a les empreses i, en general, a les entitats i els
organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc
col·lectiu,
l·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també els centres i les
instal·lacions i les seves dependències, públics i privats, que poden resultar
afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter.
En desplegament d’aquest normativa
normativa s’aprovà el Decret 82/2010, de 29 de
juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
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mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, amb la
finalitat de valorar tècnicament les capacitats de l’establiment o centre per
assegurar les condicions d’autoprotecció davant de les situacions de risc
previstes per causes internes o externes, assegurar el manteniment de les
condicions i sistemes d’autoprotecció, regular els mecanismes organitzatius i
la provisió dels mitjans necessaris per assegurar la detecció i resposta ràpida i
per evitar efectes de gran intensitat o impacte en la població, establir els
sistemes de coordinació entre les activitats i els centres, establir els sistemes
de control per part de l’administració,
l’administració, tant autonòmica com local, respecte a la
validació del pla, el seu registre i el seu procés d’implantació.
Vist que el citat Decret 82/2010, de 29 de juny, estableix el contingut mínim
dels plans d’autoprotecció de les activitats, d’acord amb l’article
l’a
20 de la Llei
de protecció civil de Catalunya.
De l’avaluació feta de les diferents dependències municipals conforme al
catàleg d’activitats i tipus de centres amb obligació d’autoprotecció calia
realitzar el Pla d’Autoprotecció de les instal·lacions del parc municipal de la
Torre d’en Guiu i de la Llar d’Infants.
Davant aquesta obligació es va contactar amb diferents professionals facultats
per a la formulació dels plans, essent adjudicats els treballs a l’enginyer tècnic
industrial Sr.. Manuel Montesinos Durán.
Examinats els plans d’autoprotecció de la Torre d’en Guiu i de la Llar d’Infants
municipal que consten a l’expedient i es donen per reproduïts.
Vist l’informe tècnic preceptiu de l’enginyera de l’ajuntament, que consta
const a
l’expedient i es dóna per reproduït.
Vist el procediment administratiu per tramitar l’homologació dels plans
d’autoprotecció que estableix l’article 15 i concordants del Decret 82/2010, de
29 de juny, el qual es du a terme telemàticament mitjançant la plataforma
electrònica habilitada a l’efecte.
Vist l’article 52.2 del Decret Legislatiu 1/2005 pel que s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar els Plans d’Autoprotecció de la Torre d’en Guiu i de la Llar
d’infants municipal l’enginyer tècnic industrial Sr. Manuel Montesinos
Durán.
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Segon. Sol·licitar, mitjançant el registre electrònic de plans d’autoprotecció,
l’informe tècnic de la Direcció General competent
competent en matèria de
Protecció Civil.
Tercer.

Trametre els plans i l’informe preceptiu de l’enginyera de
l’ajuntament i la resta de documentació necessària a la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació mitjançant la
plataforma electrònica
el
habilitada a l’efecte.

16. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A
LES COOPERATIVES DURANT EL 2012, DECLARAT L’ANY
INTERNACIONAL D’AQUESTES.
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 resolució 64/136 de l'Assemblea General de les Nacions Unides proclama
el 2012 com l'Any Internacional de les Cooperatives, i insta als estats
membres, com també sol·licita a altres institucions publiques i agents
age
socials,
a aprofitar eI 2012 per promoure el cooperativisme, reconèixer la contribució
d'aquestes empreses al desenvolupament social i econòmic, i impulsar la
formació i el creixement de les cooperatives. El missatge de l'Any
Internacional: "les empreses
empreses cooperatives ajuden a construir un mon millor",
reflecteix la valuosa contribució de les cooperatives a les persones i al seu
entorn.
Les cooperatives son empreses sostenibles, basades en principis i propietat
dels seus integrants, que la gestionen pel benefici mutu dels seus membres,
de les persones usuàries i del seu entorn. Existeixen cooperatives a tots els
sectors de l'economia catalana: l’agricultura, el comerç, la cultura, l'energia,
l'ensenyament, l'habitatge, l'hostaleria, la industria, la sanitat,
sanitat, els serveis
d'atenció a les persones, els serveis a les empreses, el transport, i un llarg
etcètera. Les cooperatives son empreses democràtiques que promouen
l’ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat social, l'arrelament al territori
i la
a màxima implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les
persones, incloent també els col·lectius mes desafavorits.
Al mon, més de 100 milions de persones estan vinculades d'una forma o altra
a una cooperativa, i l'activitat econòmica de les
les 300 cooperatives mes grans
equival a la desena economia mundial. A Catalunya existeixen mes de 4.807
cooperatives que, conjuntament, aporten el 4,5% al PIB català. Les
cooperatives són generadores d'ocupació i, en el període mes sever de la crisi
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econòmica
ica actual, entre 2008 i 2011, l'empresa cooperativa ha perdut un 33%
menys de llocs de treball que el conjunt de l'economia catalana.
En l'actual context econòmic i social, mes que mai son necessàries empreses
que reuneixin els principis i els trets característics
característics que demostren diàriament
les cooperatives.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de
l'Assemblea General de les Nacions Unides sobre eI 2012, Any
Internacional de les Cooperatives.

Segon.

Col·laborar amb les empreses cooperatives i les organitzacions
representatives del cooperativisme per a la divulgació de l'Any
Internacional de les Cooperatives a la nostra vila.

Tercer.

Donar suport a les activitats de promoció
promoció del cooperativisme que
s'impulsin a la nostra vila durant el 2012.

Quart.

Millorar i, si escau, ampliar les eines i recursos a l'abast de
l'ajuntament per donar a conèixer la formula cooperativa a les
persones emprenedores que s'atenen des dels diferents
dif
dispositius
municipals.

17. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’UNICAT, IC-V
IC
i PP SOL·LICITANT QUE LES SESSIONS PLENÀRIES DE L’AJUNTAMENT
ES REALITZIN PER LES TARDES.
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 que llegeix i defensa la
moció.
Aquesta moció es presenta, principalment, i a les proves d’avui em remeto,
pel fet que l’horari establert per als plens municipals comporta, per a molts
delss regidors, demanar permís a la feina amb les incomoditats que suposa
tant per al treballador com per a l’ocupador.
Intervé el Sr. Fernando Martínez i diu que s’ha adherit a la proposta perquè
treballa a Tarragona i li és millor fer els plens per la tarda.
tard També per
solidaritat amb els que ho necessiten i perquè el personal de l’ajuntament a
quarts de tres de la tarda també està fora de l’horari laboral.
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Pren la paraula el Sr. Marcelo Javier Tarantino i diu que a banda dels motius
expressats per la resta de companys, s’ha d’afegir que es fomentaria la
participació ciutadana.
Intervé el Sr. Alcalde i diu que es tracta de 6 dies a l’any en que hi ha plenari i
quan es va decidir es va considerar que era una bona hora, sense cap mena
d’ànim de perjudicar ningú. Tampoc es va fixar a mig matí, com es fa en molts
llocs, que aleshores si que fa anar malament. Per altra banda, diu l’alcalde, el
càrrec de regidor comporta una sèrie d’obligacions que difícilment es poden
atendre si no hi ha una flexibilitat horària
horària aparellada i que la normativa legal
aplicable facilita. No obstant, no hi ha cap inconvenient en tenir els plens per
la tarda si així es considera millor per tots.
Intervé el Sr. Antonio López dient que el grup municipal del PSC votarà a
favor del canvii horari dels plens a les sis de la tarda malgrat no estar d’acord
amb la motivació, doncs a uns els hi pot anar bé per qüestions laborals i a
d’altres per conciliar la vida familiar. Votem a favor per afavorir el consens. Fa
cinc anys que sóc regidor de l’ajuntament
l’ajuntament i als plens gairebé mai ve ningú, ni
quan els fèiem a les 8 h de la tarda ni ara. Finalment he de dir que no es
poden esgrimir ara aquests arguments i, en canvi, durant la campanya
electoral agafar-se
se els quinze dies de llicència que la llei permet.
permet.
Intervé la Sra. Canela i diu que l’argument de la conciliació de la vida familiar
està molt bé, però que les Juntes de Govern es fan a la tarda i amb molta més
freqüència que el ple.
Finalment, sense que es produeixin més intervencions, se sotmet a votació la
moció del canvi d’horari en la celebració dels plens de l’ajuntament passant-los
passant
de les 13h a les 18h, la qual és aprovada per unanimitat de tots els regidors en
els termes següents:
Exposició de fets:
- No trobem justificat el canvi d'horari
d'horari de les sessions plenàries, doncs alguns
arguments, com 1'horari de les persones que assisteixen als plens, secretaria,
adjunt, etc .., no te prou pes, ja que es sabut que les Juntes de govern es
continuen realitzant en horari de tarda.
- En tot cas, aquest
uest argument d'horari, es podria modificar per començar
abans les sessions plenàries, ex: en lloc de les 20 h podria ser perfectament a
les 18 h.(horari totalment compatible, en la majoria dels casos, amb el lloc de
treball dels regidors/es).
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- Altrament poc ajuda al que ha de ser una nova manera d'entendre la política
participativa, dones l'horari de migdia dificulta moltíssim l'assistència als plens
per part del públic en general.
- Si com molt bé es va dir, que l’estatut dels treballadors contempla el permís
per assistir als plens com un dret dels càrrecs electes, a ningú se li escapa
que estem immersos en una greu crisi econòmica, que ha comportat, entre
altres coses, retallades arreu de personal. L'horari de migdia dels plens,
comporta deixar buit en molts casos el lloc de treball, amb la conseqüent
molèstia que ocasiona. Tanmateix si algú canvia de lloc de treball o en troba
un de nou, per moltes lleis que l'emparin, es fa incòmode de demanar permís.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Canviar l’horari de les sessions plenàries, actualment al migdia, per un horari
de tarda adaptat a les necessitats de tots els assistents.
18. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSC EN DEFENSA DELS
CENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS I DEL MANTENIMENT DE LA
XARXA PÚBLICA
BLICA D’ESCOLES BRESSOL.
Després de la lectura de l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
el Sr. alcalde, pren la paraula el regidor Sr. Antonio López que llegeix la
moció.
Intervé el Sr. Fernando Martínez del Grup Popular dient que no està
es d’acord
amb la moció, argumentant que hi ha un excés de llars d’infants i si se’n
tanquen la gent podrà recolocar-se;
recolocar se; en definitiva hi ha un excés de despesa
global.
Fa ús de la paraula el Sr. Morlà del Grup Unicat i diu que el seu grup votarà a
favor perquè som un grup municipalista. Si depenguéssim d’un partit
autonòmic o estatal ens ho hauríem de pensar, però al no ser així, votarem a
favor.
Pren la paraula el Sr. Carles Guillén i diu que les retallades no es fan
fa ni per
gust ni per ganes.
Intervé el Sr. alcalde i diu que el text de la moció es confusa, doncs es parla
fonamentalment de les escoles bressol però després s’introdueixen les
escoles de música, aquesta última, per altra banda, no afecta el nostre
ajuntament.
ament. En quant a la reclamació dels pagaments pendents per part de la
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Generalitat, cal dir que en aquest moment ja ha estat resolt i que cobrarem de
forma immediata en virtut de l’acord Generalitat-Diputació.
Generalitat Diputació. Així, doncs, amb el
redactat actual no hi podem
podem donar suport, tot i compartir la preocupació que
motiva la presentació de la moció.
Finalment, el Ple de l’ajuntament, amb el vot a favor dels grups municipals del
PSC (2), d’UNICAT (3) i d’IC-V
d’IC V (1), amb el vot en contra del PP (1), i amb
l’abstenció de CIU (4),, acorda aprovar la següent Moció:
Arran de l'anunci de la Generalitat de l'ajornament indefinit del pagament als
ajuntaments, del finançament de les escoles bressol i de les escoles de
música, l'Ajuntament del Catllar reclama al Govern Autonòmic,
Autonòmic en primer lloc,
la seva plena responsabilitat en aquests ensenyaments i, en segon terme, el
suport irrenunciable als titulars locals d'aquests centres en compliment de
l'Estatut de Catalunya i de la Llei d'Educació de Catalunya.
En aquest sentit, manifestem
manifestem que la important xarxa pública d'escoles bressol
amb que compta el país, té el seu origen en una Iniciativa Legislativa Popular
que va ser atesa a través d'una Llei del Parlament de Cata1unya. Per tant, el
compliment de la Llei 5 de llars d'infants de qualitat, de l'any 2004,
2004 és el
producte d'un pacte legislatiu que respon a necessitats fonamentals
educatives, socials i de conciliació laborals del nostre país.
Considerem l'educació com un element estratègic prioritari de l'acció política,
per avançar en la consecució d'una societat molt més formada i cohesionada.
Per aquest motiu, el món municipal atenent al marc competencial i de
col·laboració entre administracions
administracions que regula la Llei d'Educació de Catalunya,
aprovada amb el suport del 90 per cent del Parlament, reclama la lleialtat
institucional de la Generalitat per garantir d'una manera immediata el
finançament de les escoles bressol i de les escoles de música
música municipals.
Catalunya, amb el llegat històric del món local, ha fet un llarg recorregut per
definir un model propi de sistema educatiu que s'adeqüi i doni resposta als
objectius de la Comunitat Europea, i en aquest sentit s'ha distingit, en sintonia
amb
b altres països més desenvolupats, en una major oferta pública d'educació
adreçada a les edats primerenques en comparació amb d'altres territoris de
l'Estat.
Les escoles bressol municipals, implantades en més de 500 municipis i
atenent a prop de 70.000 alumnes,
alumnes, garanteixen el desenvolupament integral
de l'infant, revertint d'una manera directa sobre els futurs resultats satisfactoris
dels ensenyaments de caràcter obligatori. Així ho demostren les Ciències de
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l’Educacíó i així ho recullen els informes dels experts quan consideren que
l'educació dels infants del 0-3
0 3 anys son una de les mesures imprescindibles
per a garantir teixit escolar d'un país.
Significa una aposta ferma per la prevenció en termes de necessitats
educatives o socials d'alguns infants i per
per a la cohesió social de diversos
col·lectius de la nostra societat. Els centres educatius públics realitzen una
important tasca en benefici dels fills de les famílies més desafavorides,
aportant un important valor a les mesures d'igualtat d'oportunitats i de
compensació de bagatges i entorns amb mancances econòmiques i/o
culturals.
En aquests moments l'endarreriment indefinit en el finançament i el retard o la
incertesa en la convocatòria de les beques per a les escoles bressol per
aquest curs, portaran a la inviabilitat del sosteniment d'aquest servei públic.
Els efectes de les polítiques educatives solen repercutir a curt termini sobre la
qualitat del servei, i a mig i llarg termini sobre els resultats del sistema
educatiu, perquè el 0-3
3 anys asseguren les bases del nivell educatiu del país,
més ben preparat i més competitiu.
Els centres de titularitat municipal tenen un impacte directe en la comunitat,
per a les polítiques de conciliació i per l'èxit del fet educatiu en quant
desenvolupen les capacitats
capacitats de la infància, el creixement artístic i l'accés als
aprenentatges compensadors.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Recolzar la negociació per estudiar els mòduls de finançament dels
centres de titularitat municipal.

Segon.

Reclamar una via immediata, amb un calendari concret, per liquidar
el deute que prevé de l'any 2010.

Tercer.

Mantenir l'actual xarxa pública de qualitat d'escoles bressol
finançada per les administracions publiques i les famílies.

Quart.

Reclamar la convocatòria
convocatòria de beques de la Generalitat per tal de
garantir la igualtat d'oportunitats i l'equitat en l'accés al servei.

Cinquè. Mantenir el seu compromís amb l'educació 0-3
0 3 perquè no és només
un servei que garanteix la conciliació laboral i familiar, si no que té
un paper educatiu important en el desenvolupament de l'infant i en
la contribució a la igualtat d'oportunitats.
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Sisè.

Contribuir a disposar d'una amplia i eficient xarxa d'escoles bressol,
econòmicament més sostenible.

Setè.

Continuar apostant
apostant per uns serveis educatius municipals que
mantinguin uns paràmetres de qualitat econòmicament sostenible, si
es manté la col·laboració la coresponsabilització entre
administracions publiques.

Vuitè.

Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat,
Generali
als
ajuntaments a les entitats municipalistes.

19. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSC PER TAL QUE EL
GOVERN MUNICIPAL FACI PÚBLIC EL DEUTE DEL GOVERN CATALÀ
AMB L’AJUNTAMENT I PER INSTAR A LA GENERALITAT A LIQUIDARLIQUIDAR
LO DE FORMA URGENT.
El portaveu dell grup municipal del PSC, proposant de la moció, demana la
retirada d’aquest punt de l’ordre del dia, al·legant que d’ençà de la presentació
de la moció s’han assolit acords antre les administracions supramunicipals per
liquidar el deute de la Generalitat amb els ajuntaments.
Els reunits expressen el seu acord i consegüentment es retira la moció de
l’ordre del dia.
20. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DEL PSC-PM
PSC PM PERQUÈ ES
DEBATIN LES PROPOSTES SOBRE PARTICIPACIONS PREFERENTS.
Després de la lectura de l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
el Sr. alcalde, pren la paraula el regidor Sr. Antonio López que llegeix i
defensa la moció.
Intervé el Sr. Martínez per manifestar que cadascú ha de ser responsable dels
seus diners i d’on els posa, i si no ho coneix ha de recórrer als professionals.
Intervé el Sr. Morlà i explica que el seu grup votarà a favor per la defensa de
les famílies, però que aquestes també han de ser més responsables. Malgrat
això, el grup que la presenta, i que han estat al govern els darrers anys, no
han estat capaços de regularitzar la banca.
Intervé el Sr. alcalde i manifesta que és evident que la col·locació d’aquest
producte per part de les entitats financeres no ha estat gens transparent, tot el
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contrari, però també s’ha d’exigir certa cautela als inversors, no sé si fins
arribar a demanar l’assessorament fiscal, com algú ha dit en aquest plenari.
Finalment, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
A la vista del perjudici generat entre les 210.000 famílies catalanes - 700.000
al conjunt de l'Estat - afectades per la compra de participacions preferents en
condicions irregulars, la insuficient acció supervisora i reguladora dels
organismes competents per tal d'evitar o corregir aquest perjudicis i les
mobilitzacions
acions dels afectats i els col·lectius d'usuaris d'entitats financeres, es
fan necessàries totes les mesures de recolzament possibles per reclamar una
acció correctora molt mes decidida per part dels poders públics.
Des del 1999, s'han col·locat més prop de 26.000 milions d'euros en
participacions preferents, pràcticament la totalitat per part d'entitats financeres.
Fins al 2007, molts dels contractes de participacions preferents es van
realitzar sense documentació i amb menor informació, i a partir del 2007
20 s'han
detectat molts incompliments de les obligacions d'informació i protecció del
consumidor previstos a la Directiva MiFID. En molts casos, es van convertir
contractes de dipòsits a termini a participacions preferents.
Les participacions preferents són
són valors emesos per societats que no
permeten participació en el capital ni dret de vot, tenen caràcter perpetu i la
seva rendibilitat és de caràcter variable i no garantida. Són valors que no
cotitzen a borsa, i tenen una liquiditat difícil. Tenen un alt risc de pèrdues, una
rendibilitat generalment fixa en un primer període i variable posteriorment,
vinculada a beneficis distribuïbles.
Els perjudicis s'han fet evidents quan han aflorat les irregularitats pel que fa a:
I. La seva contractació i comercialització.
comercialització. S'han detectat molts casos en que
no es va informar de les característiques del producte, ni dels seus riscos, ni
de l'escassa o nul·la liquiditat i el caràcter perpetu del producte. Es van
contractar moltes participacions preferents sota l’aparença
l’aparença de dipòsit, però
amb una rendibilitat superior. Es un producte altament complex que la mateixa
Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) considera d'alt risc no
apropiat per el mercat minorista.
II. La baixa disponibilitat i liquiditat de la inversió.
inversió. Un cop els estalviadors han
volgut recuperar els fons dipositats, molts s'han trobat que el caràcter perpetu
del producte -del
del qual no van ser avisats impedeix la liquiditat del mateix, a no
ser que es traspassi en un mercat secundari on el principal comprador- i
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pràcticament l'únic- es l'entitat emissora, amb la conseqüència que es qui
marca el preu de venda, molt per sota de l'inicial.
Tenint en compte la insuficiència de les alternatives ofertes per les entitats
financeres als afectats, considerant que la denuncia realitzada per les
associacions d'usuaris als organismes supervisors ha aconseguit que la
CNMV i el propi Banc d'Espanya reconegui l’abús i la incorrecció de les
practiques realitzades, però no accions correctores suficientment contundents,
contundents
evidenciant la indefensió i desinformació de bona part dels afectats.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Manifestar i denunciar l'abús en el que han incorregut les entitats
financeres en la comercialització d'aquets productes.

Segon.

Comunicar als organismes reguladors - Banc d'Espanya i Comissió
Nacional del Mercat de Valors - la necessitat d'impulsar una
campanya de comunicació per part de les pròpies entitats financeres
per tal de garantir la correcta informació del conjunt dels afectats,
dels seus drets i dels seus deures.

Tercer.

Manifestar la necessitat que els organismes reguladors intervinguin
per assolir la restitució dels drets dels usuaris afectats. Una
restitució que hauria de garantir, a traves de les vies legals i
financeres oportunes, la plena convertibilitat dels estalvis que hagin
estat invertits en productes que no hagin garantit una informació
adequada sobre les seves característiques a l'hora de la seva
contractació i comercialització

Quart.

Donar suport a totes les actuacions de les associacions d'usuaris
d'entitats financeres en la informació i defensa dels afectats i la
denuncia de les irregularitats comeses en la fase de contractació i
comercialització d'aquests productes.

Cinquè. Recolzar totes les iniciatives
iniciatives legislatives i parlamentaries
encaminades tant a la denuncia i divulgació d'aquestes males
practiques anteriorment mencionades, com a la defensa i demanda
de restitució dels drets dels seus afectats.
21. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde pregunta
unta si algun regidor o regidora vol formular algun prec o
alguna pregunta.
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En el capítol de precs intervé
intervé el Sr. Tarantino demanant, respecte a les
escoles velles i per als equips de futbol sala, que s’arrangin els llums dels
passadís i d’un dels vestidors.
vestido
El Sr. alcalde explica que desconeix si els responsables del futbol sala han
comunicat aquestes incidències a l’ajuntament, en tot cas es comprovarà i si
és així s’arreglarà.
Novament el Sr. Tarantino intervé per advertir que la professora dels
ensenyaments
nyaments d’anglès als infants no controla el comportament dels alumnes,
havent estat ell testimoni d’aquests fets.
La Sra. Sílvia Juanes explica que aquests fets van donardonar-se un dia puntual;
que ja es va parlar tant amb la professora com amb els pares dels
del alumnes
que van promoure el xivarri i que ja s’ha solucionat la qüestió.
A continuació intervé la Sra. Canela per preguntar perquè no va assistir
l’agutzil al curs per a l’utilització del desfibril·lador (DEA), entenent aquesta
conducta com una falta greu
greu atesa la importància del curs de formació i més
quan aquesta persona havia manifestat prèviament que el curs no era del seu
interès i que no hi assistiria.
El Sr. alcalde diu que desconeixia el fet i pregunta a la secretària si
l’ajuntament pot obligar a assistir al personal de la casa a aquests cursos. La
secretaria diu que ho mirarà.
Intervé el Sr. López i informa que hi haurà una segona edició del curs
destinada a entitats del municipi, a la qual es pot fer anar a aquesta persona
sempre i quan sigui ajustat a dret.
Seguidament pregunta el Sr. Tarantino si s’ha resolt la sol·licitud presentada
pels responsables de l’activitat de venda de llenya per instal·lar una caseta per
a la persona que regenta l’activitat. Es tracta d’una caseta d’un metre per un
u
metre per proporcionar aixopluc i ombra.
El Sr. alcalde diu que ho desconeix, però invita als responsables a passar per
l’ajuntament i parlar del tema.
Intervé el Sr. Morlà i pregunta si es comprova la despesa que fan les entitats o
persones que reben subvencions de l’ajuntament.
El Sr. alcalde diu que sí.
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De nou pregunta el Sr. Morlà per saber quins criteris s’han seguit per la poda
de l’arbrat de l’Avinguda de Catalunya.
El Sr. alcalde explica que es va parlar amb l’empresa VOLPAL i que atès que
els arbres són joves era convenient no tocar-los
tocar los massa. Per aquest motiu
exclusivament es va fer neteja de les branques baixes.
El Sr. Morlà explica que qualsevol
desenvolupament de l’arbre.

actuació afecta al procés de

El Sr. alcalde aclareix que s’ha fet
fet més aviat una esporga que no pas una
poda.
Novament intervé el Sr. Morlà i pregunta en quin estat es troba el projecte de
cobriment de la pista de futbol sala de les escoles velles, que tenia un cost
aproximat de 150.000 €.
S’ha reconsiderat la intenció
intenció inicial d’efectuar aquest cobriment perquè un cop
assessorats i després d’haver-ho
d’haver ho parlat amb els responsables del futbol sala,
resulta que la pista tampoc compleix les mesures reglamentàries per a poderpoder
se cobrir, per la qual cosa resulta innecessari cobrir
cobrir una pista que tampoc
podrà albergar partits de campionats federats.
Pregunta el Sr. Virgili si s’ha plantejat d’executar l’obra en un altre lloc com ara
les escoles noves.
Aquesta actuació no s’ha contemplat en aquests moments. Pel que fa a les
escoles
oles noves els terrenys disponibles més immediats ho són per a l’ampliació
de la pròpia escola, i més amunt en direcció a Tarragona, la construcció d’un
pavelló representaria un impacte visual enorme que fa que no sigui
plantejable. L’espai previst per a la
la seva construcció és a l’altra banda del
camí vell de Tarragona, just davant de les escoles, d’acord amb les previsions
del POUM vigent, però en els moments actuals és del tot impossible per raons
econòmiques.
El Sr. Martínez apunta la possibilitat de construir
construir el poliesportiu juntament amb
altres municipis.
El Sr. alcalde diu que no es té aquesta cultura de mancomunar aquest tipus
d’infraestructures. Cada municipi la voldria al seu terme municipal. Avui, però,
no hi ha la disponibilitat econòmica per a fer-ho.

Ajuntament del Catllar

Finalment intervé el Sr. López per dir que en la jornada d’avui és celebra una
vaga general, amb les motivacions de la qual hi estan plenament d’acord, però
com a regidors municipals i per respecte al càrrec i a les obligacions inherents
al mateixx han assistit al ple. Tanmateix, destinaran l’assignació municipal per
l’assistència a Càritas del Catllar.
El Sr. alcalde diu que com a institució municipal no ens hem de pronunciar al
respecte, doncs es tracta d’una qüestió que correspon a l’àmbit sindical
sind
i de
l’exercici de drets personals que corresponen decidir a cadascú.
I, essent les dues i trenta-sis
trenta
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

