AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8 DE JUNY DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de sis de la tarda del dia vuit de
juny de dos-mil disset, sota la Presidència del Sr. Joan Díaz i Rull, AlcaldePresident, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs./Sres. Regidors/es que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària del Ple.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Joan Díaz i Rull
REGIDORS/ES:
Antonio López López
Carlos Álvarez Molina
M Montserrat Inglés Novell
Ilé Gomis i Quintero
Eva Zafra Agea
Joan Morlà i Mensa
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Carles Guillén i Montserrat
M Goretti Gatell i Anglès
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Ha excusat la seva assistència la regidora Sra. Teresa Maria Canela i Armengol
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 11 DE MAIG DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària del
dia 11 de maig de 2017, la qual ha estat tramesa juntament amb la convocatòria
i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta, amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Ilé Gomis i Quintero,
Joan Morlà i Mensa, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i
Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, M Montserrat Inglés Novell, Antonio López
López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat.
2.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR DE
DELEGACIÓ DE FACULTATS DE RECAPTACIÓ DE L’ENTITAT
URBANÍSTICA COL·LABORADORA DE MANOUS II A FAVOR DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“La Junta de Compensació de la urbanització Manous II en l’assemblea
celebrada el dia 16 de maig de 2017 va acordar delegar a la Diputació de
Tarragona la recaptació en període voluntari i executiu de les quotes
urbanístiques que emetin per tal de complir amb les seves finalitats.
En la mateixa assemblea van aprovar el model de conveni a signar, que es
correspon amb el que va aprovar el Ple de la Diputació de Tarragona, en data
24 de febrer de 2017, i es va publicar al BOP núm. 48 de 9 de març de 2017.
L’esmentada Junta de Compensació en data 25 de maig de 2017 mitjançant
registre d’entrada núm. 1775 va sol·licitar la conformitat d’aquest ajuntament a
l’esmentada delegació de competències.
Essent interès de l’ajuntament que les entitats urbanístiques col·laboradores
disposin de totes les eines que la legislació vigent els permeti recaptar les
liquidacions que els permeten complir amb les seves finalitats, proposo que el
Ple de l’ajuntament adopti el següents acord:
Primer.- Donar la conformitat d’aquest ajuntament a la delegació a favor de la
Diputació de Tarragona de la recaptació en període voluntari i
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executiu de les quotes urbanístiques que emetin per tal de complir
amb les seves finalitats.
Segon.- Aprovar el model de conveni a signar, que es correspon amb el que
va aprovar el Ple de la Diputació de Tarragona, en data 24 de febrer
de 2017, i es va publicar al BOP núm. 48 de 9 de març de 2017.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament com en dret sigui necessari
per la formalització del present acord.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Ilé Gomis i Quintero,
Joan Morlà i Mensa, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i
Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, M Montserrat Inglés Novell, Antonio López
López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: Cap.
Vots en contra: cap
3.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM RETRIBUTIU I DE
DEDICACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 9 de desembre de 2016 es va
establir el règim de dedicacions i retribucions dels càrrecs electes de la
Corporació vigent fins a la data i s’establí que tres dels regidors que conformen
l’equip de govern exercirien el seu càrrec amb dedicació parcial.
Escau, degut a la reestructuració de funcions i responsabilitats de l’equip de
govern, donar de baixa del règim de dedicació parcial al regidor Sr. Carles
Guillén i Montserrat i establir aquest règim per a la regidora M Goretti Gatell i
Anglès, atesa l’especial dedicació a esmerçar en les comeses assignades, amb
alta a la Seguretat Social i amb la retribució bruta anual, que es resumeix tot
seguit:
Regidor/a

Dedicació

Percentatge

Retribució
bruta/anual
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M Goretti Gatell I Anglès

Parcial

8.160,00 €

25%

De conformitat amb els articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local, i 166 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 d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen
dret a percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan els
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, en el qual cas seran
donats d’alta a la Seguretat Social.
Aquesta mateixa normativa estableix que els electes que no tinguin dedicació
exclusiva ni parcial podran percebre indemnitzacions per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les
condicions que estableixi el ple de la corporació.
Per altra banda, en aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL
s'haurà de donar publicitat de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i
al tauler d'anuncis de la corporació.
Primer.- Establir el següent règim de dedicacions i retribucions d’aquesta
corporació:
En virtut de les delegacions d’atribucions i responsabilitats atribuïdes
en l’exercici del seu càrrec, també exercirà el seu càrrec amb
dedicació parcial, amb alta a la Seguretat Social i amb la retribució
bruta anual, la regidora M Goretti Gatell i Anglès d’acord amb el
quadre resum següent:
Regidora

Dedicació

Percentatge

M Goretti Gatell I Anglès

Parcial

25%

Retribució
bruta/anual
8.160,00 €

Segon.- Donar de baixa del règim de dedicació parcial al regidor Sr. Carles
Guillén i Montserrat des de la data del present acord.
Tercer.- Mantenir el règim d’indemnitzacions en les percepcions per
l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats a favor dels
membres de la corporació que no tenen dedicació parcial, de
conformitat amb l’acord del Ple de l’ajuntament de 9 de desembre de
2016 i concordants.
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Cinquè.- Notificar aquest acord als regidor i a les regidora interessats.
Sisè.-

Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d'anuncis de la corporació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Ilé Gomis i Quintero,
Joan Morlà i Mensa, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i
Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés.
Abstencions: Cap.
Hi voten en contra els regidors M Montserrat Inglés Novell, Antonio López
López, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
El portaveu adjunt del Grup Municipal del PSC manifesta que el seu vot ha estat
negatiu per coherència amb l’anterior ocasió, ja que la despesa serà la mateixa
i és un assumpte intern de l’equip de govern. Finalment afegeix que no era
normal que el cap del Grup Municipal del PDECAT no fos membre de la Junta
de govern local.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA D’ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
4.

DONAR COMPTE DELS DECRET DE L’ALCALDIA ADOPTATS DES
DE L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2017/248 AL 2017/309.

Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2017/248, de data
8 de maig, al 2017/309, de data 5 de juny 2017.
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats.
5.

DONAR COMPTE DE LA PROVISIÓ DE LA PLAÇA DE SECRETARIA
INTERVENCIÓ.

Es dóna compte que per resolució de 6 de març de 2015 de la Direcció General
de Funció Pública, per la qual es resol el concurs unitari de provisió de llocs de
treball reservats a funcionaris de l'administració local amb habilitació de
caràcter nacional, se li va adjudicar el lloc de treball de Secretaria-Intervenció
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de l'ajuntament del Catllar a la funcionària amb habilitació de caràcter nacional
Sra. Anna Moragues Sanfélix, amb DNI 20044548-W, qui ha estat ocupant la
plaça d’interventora de l’ajuntament del Morell, mitjançant comissió de serveis,
fins el dia 17 d’abril de 2017.
En data 18 d’abril de 2017 la referida funcionària, Sra. Moragues, va prendre
possessió de la plaça de Secretaria Intervenció de l’ajuntament del Catllar
mitjançant la corresponent acta, sol·licitant immediatament el cessament
voluntari amb la intenció de sol·licitar a la Direcció General d’Administració
Local, prèvia conformitat de l’ajuntament, el nomenament provisional per poder
ocupar la plaça de Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament de Potries (Comunitat
Valenciana).
Conseqüència lògica de l’anteriorment actuat, el mateix 18 d’abril de 2017 va
cessar com a secretari interventor de l’ajuntament el Sr. Jordi Reina Gelabert,
funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional,
pertanyent a la subescala de secretaria intervenció, qui ocupava la plaça en
comissió de serveis en tant que Secretari Interventor del Servei d’Assistència
Tècnica de la Diputació de Tarragona.
Mentrestant es procedia a regularitzar la situació per al retorn del Sr. Reina com
a secretari interventor de l’ajuntament del Catllar en comissió de serveis,
restablint-se la situació anterior, la Direcció General d’Administració Local va
nomenar com a Secretari Interventor accidental del funcionari de carrera de
l’ajuntament, Sr. Josep Llop i Tous.
Posteriorment per resolució de la Direcció General d’Administració Local es va
autoritzar de nou una comissió de serveis al Sr. Reina per ocupar el lloc de
treball de secretari interventor, el qual va prendre possessió del càrrec el
proppassat dia 1 de juny.”
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats.
6.

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2017/306, DE 5 DE
JUNY, RELATIU A LA REESTRUCTURACIÓ DE LES TINÈNCIES
D’ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT.
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Es dóna compte del següent decret de l’alcaldia:
“Mitjançant acord plenari de data 27 de juliol de 2015, l’ajuntament va crear la
Junta de Govern Local, que a més d’assistir l’alcalde en l’exercici de les seves
atribucions, li correspon exercir aquelles competències que li delegui el ple i el
mateix alcalde.
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la
gestió dels assumptes municipals, mitjançant decret de l’alcaldia número
2015/349, de 27 de juliol, entre d’altres qüestions, es delegaren les
competències de l’alcaldia a favor de la junta de govern local.
Alhora, mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 12 de juliol de 2016 es
va efectuar, en favor de la Junta de Govern Local, una delegació genèrica
d’atribucions de matèries inicialment atribuïdes al ple.
Atès el que disposa l’article 52 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels
ens locals, en quant al nomenament dels membres de la Junta de Govern.
Vist el què disposen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local i 53 i ss. 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.
Atès que d’acord amb la normativa esmentada la designació i cessament dels
tinents d’alcalde és una competència de l’alcalde de lliure exercici.
En conseqüència, Resolc:
Primer.- Cessar com a segona Tinent d’Alcalde de l’ajuntament i membre de
la Junta de Govern la regidora Sra. Sra. M Goretti Gatell i Anglès.
Segon.- Nomenar com a segon Tinent d’Alcalde de l’ajuntament i membre de
la Junta de Govern Local el regidor Sr. Carles Guillén i Montserrat.
Tercer.- Donar Trasllat d’aquest Decret als interessats en legal forma,
entenent acceptat el nomenament de forma tàcita si no es manifesta
res en contra en el termini de tres dies hàbils des de la recepció de la
notificació o es fa ús de les prerrogatives inherents al nomenament.
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Quart.-

Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Cinquè.- Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple que tingui lloc.
El Catllar, 5 de juny de 2017“
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats.
7.

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2017/307, DE 5 DE
JUNY, RELATIU A L’ADEQUACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA I
ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓ EN L’ÀREA D’HISENDA,
NOVES TECNOLOGIES I AFERS VEÏNALS.

Es dóna compte del següent decret de l’alcaldia:
“Mitjançant Decret de l’alcaldia número 2016/343, de 5 de juliol de 2016 es va
determinar l’estructura de l’organització política i administrativa de la corporació
resultant de les eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015 i de
la moció de censura aprovada mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data
11 de juny de 2016 i que es resumeix tot seguit:
1. Àrea de l’Alcaldia, Urbanisme, Governació i Medi Ambient,
Titular: Sr. Joan Díaz i Rull, Alcalde.
2. Àrea de Turisme, Promoció Econòmica, Participació ciutadana i Patrimoni.
Titular: Joan Morlà i Mensa.
3. Àrea de Salut, Benestar i Família.
Titular: Teresa M Canela i Armengol.
4. Àrea d’Ensenyament i Esports.
Titular: M Goretti Gatell i Anglès
5. Àrea de Festes i Joventut.
Titular: Ilé Gomis i Quintero
6. Àrea de Cultura i Personal.
Titular: Marcelo Javier Tarantino Mingo
7. Àrea d’Hisenda, Noves tecnologies i Afers veïnals.
Titular: Carles Guillén i Montserrat
Després d’un any de funcionament s’avalua com a encertada la distribució de
comeses efectuada, essent necessari efectuar una modificació puntual per
atendre amb més eficàcia les relacions entre les administracions públiques i
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l’ajuntament, creant l’àrea de relacions institucionals i acumular-la a l’àrea
d’Hisenda, Noves tecnologies i Afers veïnals de la que n’és titular el regidor i
segon Tinent d’Alcalde Sr. Carles Guillén i Montserrat.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança
amb l’article 53.3 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, pertoca
adoptar els acords pertinents relatius a l’organització política i administrativa de
la Corporació.
En conseqüència, resolc:
Primer.- Crear l’àrea de Relacions Institucionals i acumular-la a l’àrea
d’Hisenda, Noves tecnologies i Afers veïnals de la que n’és titular el
regidor i segon Tinent d’Alcalde Sr. Carles Guillén i Montserrat.
Segon.- Atribuir al regidor titular de l’àrea de Relacions Institucionals la
delegació general d’atribucions de direcció i gestió dels serveis
d’aquesta.
Tercer.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir d’acord amb el que
preveu el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, mitjançant el
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals i en els termes i dins dels límits d’aquesta
delegació, no essent susceptibles de ser delegades pels seus titulars
en un altre òrgan o regidor.
Quart.-

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del
Regidor delegat, assumirà directament i automàticament les seves
competències aquesta alcaldia, com a titular de la competència
originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la potestat
d’avocació.

Cinquè.- Donar publicitat a aquestes delegacions a través del Tauler d’anuncis
municipal i del Butlletí Oficial de la Província.
Sisè.-

Notificar aquesta resolució al Regidor interessat, advertint-lo que
s’entén acceptada tàcitament la competència, si no es manifesta
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expressament res en contra en el termini de tres dies hàbils des de la
seva notificació o es fa ús de la delegació.
Setè.-

Donar compte d’aquest decret en el proper ple que tingui lloc.

El Catllar, 5 de juny de 2017“
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats.
8.

INFORMES DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
- En relació als treballs a realitzar en el marc de la convocatòria d’ajuts pel
tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la
llei 5/2003, de 22 d’abril, el termini inicial dels quals finalitzava el proper dia 15 de
juny de 2017, ens ha estat concedit un termini addicional que finalitza el proper
dia 5 de setembre.
- El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha atorgat un ajut
per import de 3.000 €, per sufragar les despeses de funcionament del jutjat de
pau d’aquest municipi durant l’exercici de 2016.
Escau informar que durant el 2015 el jutjat de pau va atendre un total aproximat
de 600 exhorts, essent generosos en la xifra, mentre que en l’exercici de 2016
se’n van tramitar un total de 2.487.
- Mitjançant acord de la Junta de Govern de 18 de maig de 2017 i un cop
ultimada la tramitació de l’expedient administratiu s’ha procedit al pagament
dels ajuts del 100 % del cost dels llibres de text de primària de l'lnstitut Escala
l'Agulla pel curs 2016-2017, i per import de 15.405,00 €. Aquesta quantia pot
augmentar en funció dels requeriments de l’esmena de documentació a
diferents pares i responsables d’alumnes perquè justifiquin alguns extrems de
les sol·licitud efectuades.
Només s’han denegat 4 peticions per haver estat presentades i/o beneficar a
persones no empadronades al municipi.
- L’ACA informa que la previsió per la finalització oficial de les obres de les dues
depuradores és la següent:

10
1.2.1.2 2017.007(361)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

EDAR gran. Previsió finalització juliol 2017. Després tenim 1 any en el què
l’explotarà el constructor i per tant la gestionaran des de l’ACA.
EDAR petita. Previsió finalització desembre 2017- març 2018. Després hi ha
l’any en el què l’explotarà el constructor i per tant la gestionarà l’ACA.
Serà a partir de la finalització del període d’un any en que l’ajuntament haurà
d’entrar a fer-ne la gestió previ establiment d’un conveni amb l’ACA regulador
de les condicions de la relació i del pagament dels costos.
- L’ajuntament ja està oficialment adherit a la Finestreta Única Empresarial
(FUE) amb l’objectiu de facilitar i fomentar l’activitat econòmica empresarial en
consonància amb les determinacions de la Llei 16/2015, de simplificació de
l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya.
- Mitjançant acord de la junta de govern de de data 11 de maig de 2017 es va
adjudicar el servei de control de plagues per al tractament a la llera del riu contra
el mosquit tigre i la mosca negra i el tractament preventiu i correctiu de la
presència d’escarabats a les urbanitzacions Masia de Boronat i Mas de Pallarès
per la temporada d’estiu de 2017 a l’empresa Serveis Antiplagues, Higiene i
Control Ambiental, SA (SAHICASA), amb nom comercial de SEDYF per import
de 3.330 € més 511,20 € corresponents a l’IVA essent el preu final de 3.841,20
€.
- Respecte del procés de selecció per a la provisió amb caràcter temporal de
places del servei vigilants i/o agutzil amb formació de borsa de treball, informar
que el dilluns dia 12 es constitueix el tribunal de valoració i s’inicien les proves.
La primera de les quals és la de coneixements de la llengua catalana.
- Mitjançant acord de la Junta de Govern de 25 de maig s’ha aprovat l’expedient
de contractació de la concessió del servei públic de la llar d’infants municipal
mitjançant procediment obert, amb varis criteris d’adjudicació, s’ha aprovat el
plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques i s’ha obert el termini
de licitació, que començarà a comptar una vegada publicat el darrer dels edictes
d’informació pública que s’han d’emetre.
- S’ha aprovat la pròrroga per a l’exercici de 2017 del conveni subscrit amb
l’Empresa Municipal Mitxta d’Aigües de Tarragona, SA (EMATSA) en relació a
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la concessió d’ajuts a persones en situació de necessitat i urgència social, per
fer front al pagament del subministrament d’aigua.
- L’ajuntament ha aprovat la signatura de dos contractes de lloguer d’immobles
amb la l’entitat Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit, SCCP, propietària dels
mateixos, un per a la implantació d’un hotel d’entitats al local situat a la planta
baixa de l’immoble del carrer Onze de Setembre, 7, per import de 39.000 €
(trenta-nou mil euros) i l’altre per a la creació d’una sala museu d’estris i útils
agrícoles antics al local situat a l’interior l’immoble del carrer Onze de Setembre
números 5-7 amb un cost total de 10.840,93 €.
- Informar que el proper dia 9 de juny tindrà lloc l’acte de lliurament de les
distincions de mèrit als Serveis Distingits que atorga el Consell Comarcal al
Casal Municipal del Creixell. Recordar que a proposta de l’ajuntament es lliurarà
un guardó al Sr. Josep Zaragoza i Solé.
- El proper 17 de juny tindrà lloc un acte d’homenatge a la que fou directora de
l’escola, CEIP i avui Institut Escola l’Agulla, la Sra. Assumpció Bonet i Estradé
que organitza el propi centre. L’acte es farà a la Terrassa del Castell i hi estan
convidats tots els regidors de la Corporació.
- Per acord de la Junta de Govern de 25 de maig s’ha aprovat l’esmena dels
errors apreciats en el text de l’Ordenança Municipal de creació de fitxers
automatitzats de dades de caràcter personal publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona numero 120, de 23 de juny de 2016 segons el detall
següent:
En el fitxer de Patrimoni càrrecs electes i alts càrrecs, a l’apartat de cessions
de dades, ha de figurar que es produeixen cessions per aplicació del principi de
publicitat activa.
En el fitxer usuaris de la targeta d’aparcament per a discapacitats, a l’apartat
estructura bàsica del fitxer, ha de figurar dades de salut, certificat de grau de
discapacitat.
Amb aquest tràmit podrem inscriure el text definitiu a l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (APDCAT) i estar al dia en el compliment de la normativa.
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- Preparant la festa major cal dir que ja s’han aprovat les bases del concurs
d’idees per al disseny del cartell de la festa major i que de forma imminent
sortiran publicades.
9.

PRECS I PREGUNTES.

Per part del Sr. Alcalde atenent les peticions fetes pel grup municipal del Partit
dels Socialistes Catalunya, en relació a la neteja de les franges perimetrals de
les urbanitzacions, els fa entrega d’una còpia dels plànols de les zones a
netejar, còpia de l’expedient de contractació i còpia de l’escrit enviat als
propietaris dels terrenys forestals.
Pren la paraula la regidora Sra. M. Goretti Gatell per informar en relació a
l’afectació de les retallades en el centre d’atenció primària del municipi, posant
de manifest que tenint en compte que la crisi i les retallades han afectat als
serveis públics sanitaris, consultat amb el proveïdor Xarxa Sanitària i Social de
Sta. Tecla, ens han informat que han tingut especial cura que aquest fet afectés
el mínim possible als consultoris municipals, per la sensació que pot donar
d'aïllament i manca d'atenció; que gràcies a l'esforç de sobretot els
professionals en cap cas s'ha hagut de tancar el consultori, si bé algun dia la
pediatra per formació o malaltia no ha pogut anar a treballar, s'ha atès a la
població amb el metge de família o la infermera pediàtrica segons hagi sigut la
necessitat sanitària.
Per altra banda ens informen que segons dades d'assignació de RCA al Catllar
ens consten:
1481 persones majors de 15 anys assignades
163 persones de 0 a 14 anys assignades
Per tan els serveis actuals son adequats a les dades d'assignació estipulades
segons Pla de Salut de Catalunya.
El Sr. Antonio López posa de manifest la problemàtica respecte de les visites
mèdiques a les tardes, en el sentit de si cal tenir iguala o no.
La regidora Sra. Gatell li comenta que qualsevol persona que hi va per la tarda
és atesa pel metge, ara bé l’horari oficial és pels matins.
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La regidora Sra. Inglés sol·licita es facin les gestions per tal que l’horari oficial
s’ampliï a les tardes.
El regidor Antonio López posa de manifest el rebuig del seu grup municipal en
vers a diverses pintades aparegudes al municipi ofensiva respecte del regidor
Sr. Ilé Gomis.
El regidor Sr. Antonio López formula els següents precs:
-

Reitera que la gestió de cobrament de la taxa del clavegueram es delegui
a EMATSA.
Que es gestioni amb EMATSA la possibilitat de contractar amb ells la
lluita contra plagues.
Que la lluita contra les plagues s’ampliï als sector de sòl urbà que
recentment han connectat el clavegueram a la nova EDAR.
Que el text complert dels decrets que dicti l’alcaldia, els sigui tramés cada
10 o 15 dies per tal de facilitar-ne la seva consulta.
Que es faciliti al seu grup municipal còpia dels contractes d’arrendament
de dos locals de la Cooperativa del Catllar.

El regidor Sr. Antonio López pregunta com està la tramitació de l’expedient
relatiu a la concessió de l’explotació del Bar Restaurant de la Torre d’En Guiu.
El Sr. Alcalde li contesta que s’ha sol·licitat al SAM d ela Diputació la elaboració
d’un plec de condicions i quan es rebi s’iniciarà immediatament el corresponent
concurs.
El Sr. López pregunta el motiu del canvi d’hora de celebració del Pla d’avui.
El Sr. Alcalde li explica que el motiu ha esta el poder facilitar l’assistència d’un
regidor. En el futur s’intentarà celebrar-los en l’horari habitual.
El Sr. López pregunta també com està la senyalització del carrer Elionor de
Pallars.
El regidor Sr. Ilé Gomis li explica que les senyals han arribat aquests dies, el
retard es deu a que el seu dia les van enviar equivocades i s’ha hagut de
canviar.
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La Regidora Sra. Montserrat Inglés pregunta si les vacants anunciades a l’oferta
publica d’ocupació que s’ha publicar es proveiran mitjançant concurs oposició.
El Sr. Alcalde li explica que malgrat haver-se prorrogat els pressupostos de
l’estat del 2016 pel 2017, per una qüestió de legalitat no s’ha prorrogat
l’anomenada taxa de reposició dels efectiu públics i això a permès poder iniciar
processos de contractació de personal i el primer pas és l’aprovació de l’oferta
pública d’ocupació.
Ara s’aniran realitzant les diverses convocatòries de les vacants pel sistema de
concurs oposició lliure, llevat de les d’administratiu que es preveu fer promoció
interna.
I, quan passen vint minuts per les sis de la tarda i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present
acta.
L’Alcalde

El Secretari.
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