AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 8 DE FEBRER DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vuit de febrer de
dos-mil divuit, sota la Presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa, Alcalde-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.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Joan Morlà i Mensa
REGIDORS/ES:
Antonio López López
Carlos Álvarez Molina
M Montserrat Inglés Novell
Eva Zafra Agea
Joan Díaz i Rull
Ilé Gomis i Quintero
Teresa Maria Canela i Armengol
Carles Guillén i Montserrat
M Goretti Gatell i Anglès
Marcelo Javier Tarantino Mingo.
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
A1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 11 DE GENER
DE 2018.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de
data 11 de gener de 2018, 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 Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i
Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Antonio López
López, M Montserrat Inglés Novell, 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 DE LA XIFRA DE POBLACIÓ DEL
MUNICIPI REFERIDA A 1 DE GENER DE 2018, XIFRADA EN 4.360
HABITANTS (2.263 HOMES I 2.097 DONES).

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“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 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
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 de població i demarcació territorial de les entitats 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 (INE).
Alhora, la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del
Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució
de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració
Local, de 25 d’octubre de 2005, estableix les instruccions tècniques als

2
1.2.1.2 2018.002(78)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió
del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2018, que recullen el
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2017.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les
variacions produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’INE en els fitxers
d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per
aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de desembre de 2017,
resultant una xifra de població del padró municipal d’habitants de 4.360, dels
quals 2.263 són homes i 2.097 són dones, xifra que representa una creixement
del 0,01% respecte l’any 2017, que era de 4.251 habitants.
Vist el què disposa l’article 21.1 lletra "s" de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, abans
citada, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
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 2018, i que contenen la formalització
de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2017.
Els resums que s’aproven són els següents:
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
CONCEPTE
Població de dret a 1 de gener de 2018

Segon.

TOTAL HOMES DONES
4.360
2.263
2.097

Comunicar a l’Institut Nacional d'Estadística la xifra de població a 1
de gener de 2018 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 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.”

3
1.2.1.2 2018.002(78)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i
Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Antonio López
López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per unanimitat.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A
L’ANY 2018, DE LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I DE LA PLANTILLA
ORGÀNICA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Examinat el projecte de pressupost per a l’exercici de 2018.
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 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.
Atès que el projecte de pressupost esmentat ve acompanyat de la memòria
explicativa i els altres documents que es citen a l’article 18 de Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril.
Atès que els art. 25 i 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals estableixen que en la
mateixa sessió en que s’aprova el pressupost s’ha d’aprovar la plantilla de
personal.
Atès l’art. 168 del citat Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, TRLRHL en quant
al procediment d’elaboració i aprovació inicial dels pressupostos generals dels
ens locals.
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Finalment, vistos els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici de 2018 d’acord amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu
del deute públic, els estats de despeses i ingressos del qual importen
la quantitat de 3.931.874,11 € (tres-milions nou-cents trenta-un mil
vuit-cents setanta-quatre euros amb onze cèntims), essent el resum
per capítols el següent:

PRESSUPOST D’INGRESSOS:
Cap. 1. IMPOSTOS DIRECTES
Cap. 2. IMPOSTOS INDIRECTES
Cap. 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS
Cap. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Cap. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Cap. 6. ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
Cap. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Cap. 9. PASSIUS FINANCERS

EUROS
2.062.400,00 €
45.000,00 €
754.601,00 €
996.618,57 €
15.600,00 €
0,00 €
57.654,54 €
0,00 €

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

3.931.874,11 €

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. 5. FONS CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
Cap. 6. INVERSIONS REALS
Cap. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Cap. 8. ACTIUS FINANCERS
Cap. 9. PASSIUS FINANCERS

EUROS
1.302.528,95 €
1.251.450,00 €
1.000,00 €
786.350,00 €
16.000,00 €
574.545,16 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

3.931.874,11 €

Segon.

Aprovar el sostre de la despesa no financera de l’ajuntament, per
import de 3.618.973,18 €, d’acord amb el que es detalla a l’informe de
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la secretaria-intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat,
objectiu del deute públic i la regla de la despesa.
Tercer.

Aprovar la plantilla de personal que consta a l’expedient i es dóna per
reproduïda

Quart.

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

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

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 i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen els articles 112.3 de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, i 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març; altrament, es portarà de nou al ple als efectes de resoldre sobre
les reclamacions presentades.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i
Rull, Ilé Gomis i Quintero, i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Hi voten en contra els regidors, Antonio López López, M Montserrat Inglés
Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per majoria absoluta.
Pren la paraula el Sr. Antonio López per manifestar que el vot en contra del seu
grup es degut a que consideren el pressupost com irreal, no es el que ells
haguessin realitzat tenint en compte els ingressos del 2017, i per no haver tingut
ocasió de participar en la confecció del pressupost d’inversions.
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4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES PER
A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS A FAMÍLIES AMB
DIFICULTATS ECONÒMIQUES.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 25 de juny de 2009 es van
aprovar inicialment i sotmetre a informació pública les Bases per a la concessió
d’ajuts individuals a famílies amb dificultats econòmiques en atenció a la
situació de crisi econòmica que afectava de manera directa i especial a les
famílies en situació d’atur i per tant amb recursos econòmics més escassos, les
quals estan vigents fins a la data.
Posteriorment, al 13 de setembre de 2016 el Ple de l’ajuntament va escometre
la modificació de diversos articles de les bases amb la voluntat de millorar-ne
l’eficàcia i la universalitat.
Aquesta darrera modificació ja es va encarar com una actualització provisional
per escometre la modificació més profunda que ara es proposa. Es pretén
millorar l’objectivitat, universalitat i l’eficàcia de les prestacions i l’equilibri entre
els diferents operadors i l’usuari.
Així, entre les modificacions més rellevants podem destacar la incorporació d’un
document de compromisos que haurà de completar i signar el peticionari on
quedaran clares les obligacions a respectar per gaudir dels ajuts.
També s’inclou un sistema de distribució de la quantia destinada a cada bossa
de productes calculat en funció del nombre real de membres de la família, doncs
per a un sol beneficiari la quantia establerta és de 50 €, de 75€ per a dues
persones, de 100 € per a tres, de 110 per a quatre i de 10 € mes per cada
membre addicional a partir d’aquest quart integrant de la unitat.
Alhora, per al càlcul dels ingressos de la unitat familiar, es continua prenent com
a índex de referència l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert
per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, però s’ajusta al cas concret de membres de
la unitat familiar. A tall d’exemple, quan hi ha dos membres cal multiplicar l’IRSC
per 1,30, mentre que quan hi ha 5 membres, el coeficient d’actualització és del
2,20.
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També deixa de ser excloent per al gaudi dels ajuts el fet de tenir deutes
contretes amb l’ajuntament, donant major rellevància a l’informe dels serveis
socials en aquest punt concret i es facilita el tràmit per quant l’ajuntament
comprovarà d’ofici aquelles dades que obrin en el seu poder.
S’estableix la prohibició de bescanviar els vals en altres comerços i per altres
productes que els assignats. Alhora, i en contrapartida, a petició motivada del
beneficiari es podrà substituir part de la quantia d’aliments per vals
d’alimentació infantil o de productes medicinals o de farmàcia geriàtrica.
Examinat l’informe de la secretaria intervenció de l’ajuntament que consta a
l’expedient, en quant a l’adaptació a la legalitat existent del projecte de
modificació de les bases i al seu procediment d’aprovació.
Vist l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals que estableix que l’òrgan
competent per a l’aprovació de les bases d’atorgament de subvencions és el
Ple i que les mateixes han de ser sotmeses al tràmit d’informació pública de
com a mínim 20 dies, mitjançant la publicació del seu text íntegre al Butlletí
Oficial de la Província i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, i la inserció d’una
referència del susdit anunci al Diari Oficial de la Generalitat.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple que adopti els següents acords:
Primer.

Aprovar inicialment el projecte de modificació de les bases que han
de regir la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts individuals a
famílies en dificultats econòmiques.

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
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, la modificació del Reglament
quedarà aprovada definitivament sense la necessitat de cap acord
posterior, i es procedirà a la publicació del seu text íntegre, moment
en que entraran en vigor.
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Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de
recurs.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i
Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Antonio López
López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per unanimitat.

A2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
Arribats a aquest apartat es proposa incloure a l’ordre del dia, per motius
d’urgència, les següents mocions:
MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA VAGA FEMINISTA DEL DIA 8 DE MARÇ
Debatuda la urgència de la inclusió de la proposta a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde
la sotmet a votació amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i
Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Antonio López
López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la urgència que motiva la inclusió del punt a l’ordre del dia
s’aprova per unanimitat.
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Seguidament es procedeix al debat i votació de les mocions de l’ordre del dia.
5.

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’UNICAT,
PDCAT, ERC I ICV EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE
CATALUNYA.

Es dóna compte de la següent moció:
“La democràcia sempre s'expressa a través del poder de decisió dels seus
ciutadans i, per això, la sobirania de Catalunya rau en la voluntat d'autogovern
del poble català. Aquests dos conceptes són els pilars de la societat catalana
que sempre ha defensat, de manera exemplar, discutir i debatre idees de forma
pacífica, cívica i en un context de diàleg polític.
El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de
revisar el marc d'autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus
ciutadans, per disposar dels mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat
de vida.
Aquest procés també ha anat acompanyat de propostes per obtenir un nou
finançament, més just i adequat als esforços fiscals de la societat catalana.
Malauradament, totes les peticions han topat sempre amb una paret per part
dels diversos governs de l'Estat espanyol, I fins i tot, amb l'excusa de la crisi
econòmica s'ha fet el contrari: re centralitzar i intervenir les finances de la
Generalitat.
Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans
tinguin avui en dia un sentiment de reivindicació molt més fort. S'ha vist
constantment des del 2012 en les multitudinàries manifestacions i
mobilitzacions en defensa de les llibertats i del dret legítim a decidir a través de
es urnes. La consulta del 9 de novembre de 2014 i el referèndum de l’1
d'octubre de 2017 són exemples clars de la voluntat democràtica de decidir,
sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens.
Davant d'aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà
estesa per part de l'Estat espanyol. L'absència de mecanismes d'arbitratge,
d'institucions mediadores i Ia utilització abusiva, partidista i parcial del Tribunal
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Constitucional per part del Govern de l'Estat ha donat lloc a una crisi de
legitimitat democràtica. EI Govern de l'Estat, enlloc d'afrontar de forma racional
un problema polític per la via del diàleg institucional, ha volgut anular la voluntat
del poble de Catalunya a través de la judicialització de la política pels tribunals
de justícia. Només cal recordar la petició de la Fiscalia General de l'Estat
d'investigar més de 700 alcaldes i alcaldesses compromesos amb el dret a
decidir a través de les urnes, que ha comportat haver de declarar davant d'un
jutge.
L'aplicació barroera de l'article 155 de la Constitució espanyola, una mesura
excepcional que s'ha imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de
sobre la seva constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l'Estat ha dissolt
i substituït les nostres institucions. Així, ha limitat l'activitat i la capacitat de
decisió del Parlament de Catalunya, ha cessat també el Govern de la
Generalitat i els seus responsables polítics, ha aplicat mesures d'intervenció
extraordinàries per controlar les finances de la Generalitat i per dissoldre i
liquidar organismes administratius, acomiadar personal i facilitar l'espoli del
nostre patrimoni cultural, entre d’altres. També a l'empara d'aquest article s’han
convocat les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 21 de desembre.
De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia
perquè instés l‘acusació contra els representants del Consell Executiu, cosa
que va comportar que membres del Govern català, començant pel seu
President, haguessin de marxar obligats a l'exili i vuit consellers i conselleres
van ser detinguts i empresonats desprès de ser interrogats a l'Audiència
Nacional pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició, malbaratament de
cabals públics i desobediència. Sis consellers han estat un mes a la presó, i el
vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d’interior Joaquim Forn encara hi
són des de fa més de 79 dies. També s'ha acusat de greus delictes a sis
membres de la Mesa del Parlament, i la mateixa Presidenta del Parlament va
haver de passar una nit a la presó, i va sortir l'endemà després de dipositar una
quantiosa fiança i s'han adoptat mesures cautelars contra els altres membres
de la Mesa. Prèviament també es van empresonar de forma preventiva i sense
fiança a Jordi Sánchez, president de l'Assemblea Nacional Catalana, i Jordi
Cuixart, president d'Omnium Cultural, i encara romanen a la presó des de fa
més tres mesos, malgrat haver actuat sempre de forma cívica i pacífica.
Igualment, es mantenen diverses actuacions judicials obertes contra altres alts
càrrecs del Govern, i dirigents sobiranistes.
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La presó provisional és una mesura cautelar que només s'hauria d'aplicar en
circumstàncies excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en
aquests casos, i resulta evident la manca de solidesa dels arguments legals per
mantenir-los a la presó.
El món local de Catalunya sempre s'ha caracteritzat per la seva proximitat,
voluntat de servei i compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i
respecte a les institucions de Catalunya, i defensant la democràcia.
Per aquests motius, l'Ajuntament del Catllar acorda:
Primer.

Instar a les institucions de l'Estat a respectar i acceptar la voluntat
inequívoca dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el
21D. La legitimació de les institucions rau en la voluntat democràtica
de la ciutadania quan aquesta expressa lliurement el seu vot, i encara
que ha estat en circumstàncies excepcionals i sense igualtat de
condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc.

Segon.

Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les
institucions de Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa
del nostre autogovern, tant per la via emparada formalment en l'article
155 de la Constitució Espanyola, com mitjançant Ia intervenció de les
finances de la Generalitat a través d'un control més basat en criteris
d'oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.

Tercer.

Instar a l'alliberament dels presos polítics catalans, tres d'ells
representants polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que
continuen empresonats, en aplicació desproporcionada d'una mesura
cautelar que no té raó de ser perquè no hi ha cap risc de reiteració
presumptament delictiva ni d'actuació violenta.

Quart.

Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les
institucions de Catalunya, i els polítics i líders socials que s'han
implicat en el procés polític català, demanant que s'afronti la solució
d'aquest conflicte polític per la via del diàleg, la negociació i el
reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i repressió.

Cinquè. Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i
a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).”
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Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i
Rull, Ilé Gomis i Quintero i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
S’hi abstenen els regidors Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell,
Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la moció s’aprova per majoria absoluta.
El Sr. Antonio López manifesta que el seu grup s’absté per quan voldrien haver
pogut negociar el seu redactat i perquè estan d’acord amb algun dels seus
punts i amb d’altres no.
6.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER
ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS AMB MAJOR
CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS.

Es dóna compte de la següent moció:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
EI Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major
capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%).
Les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic
de pensions. Amb les seves polítiques d'ocupació, el Govern de Rajoy ha posat
en perill la sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat en un
període de dèficits constants i creixents, i amb el nou mecanisme de
revaloració, que es desvincula del poder adquisitiu i amb el factor de
sostenibilitat, que ajusta l'import de la pensió en funció de l'esperança de vida,
es condemna els pensionistes a un progressiu empobriment, i tot això, ho han
fet mitjançant la imposició, sense diàleg social i trencant unilateralment el
consens del Pacte de Toledo.
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Amb aquestes polítiques el PP està preparant el camí per als fons de pensions
privats, en detriment del Sistema Públic de Seguretat Social.
Els resultats d'aquesta política estan a la vista: progressiva pèrdua de poder
adquisitiu de les pensions, sensació d'incertesa en els actuals jubilats sobre si
l’Estat serà capaç de pagar les seves pensions en els pròxims anys, sentiment
d’injustícia en aquells que contribueixen al sistema però dubten que aquest els
pugui proporcionar una pensió digna en un futur a 10 o 20 anys vista, i
desesperança gairebé absoluta per part de la joventut en què algun dia puguin
contribuir i ser protegits pel sistema.
EI PP està laminant el Sistema Públic de Pensions sotmetent el Fons de
Reserva de la Seguretat Social a un espoli permanent.
EI dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva que,
ha passat de disposar de 66.815.000 d'euros a finals de 2011, als actuals
8.095.000 d’euros, i que si no s'ha esgotat totalment ha estat com a
conseqüència del préstec de 10.192.000 d'euros de l’estat a la Seguretat Social
contingut en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de 2017. A això cal
afegir les quantitats retirades del Fons de Mútues, per import de 8.621.000
d'euros en aquests anys. En definitiva, s’han necessitat fons per import de
93.251.000 d'euros addicionals a les cotitzacions per poder fer front al
pagament de es pensions en el període 2011-2017. L'any 2018 ha començat
en la mateixa línia i el PP, en lloc de plantejar mesures serioses en el marc del
Pacte de Toledo i al Diàleg Social, ha decidit seguir endeutant la Seguretat
Social amb un crèdit de 15.000 milions d'euros.
EI Fons de Reserva, sorgit de la reforma de l’estructura financera de la
Seguretat Social duta a terme pels governs socialistes el 1989 i recollit
posteriorment com una recomanació del Pacte de Toledo, estava previst per a
ser usat quan sorgissin les majors tensions generacionals sobre el sistema,
entorn de l’any 2023. Si no hagués estat utilitzat, el Fons tindria avui més de
90.000 milions, fins i tot sense noves aportacions, només basant-se en la seva
pròpia rendibilitat. En canvi, de seguir amb aquest ritme de despesa, la nostra
guardiola de les pensions quedarà totalment buida l’any 2018, és a dir,
s'esgotarà 10 anys abans del previst.
Aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i en
conseqüència, la garantia no només de les pensions actuals sinó també, i
especialment, de les pensions futures.
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Per això és imprescindible adoptar mesures que donin estabilitat al sistema.
Al PSC considerem que el dret a les pensions i l'accés al Sistema de Seguretat
Social s’ha de considerar un dret constitucional i ser incorporat com a tal en la
reforma de la Carta Magna que proposem. Per a això, plantegem mesures
destinades a garantir el futur del Sistema Públic de Pensions: recuperant el
Pacte de Toledo i el diàleg social; aprovant un nou Estatut dels Treballadors
que promogui drets laborals i ocupació de qualitat; i establint una font
complementària de finançament de les pensions a càrrec dels PGE, com en la
majoria dels països del nostre entorn.
Per aquestes raons el PSC defensa un nou model per reequilibrar el sistema
de pensions, mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i incrementant
els ingressos del sistema.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament del Catllar presenta
per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent MOCIÓ
instant el Govern d'Espanya a:
MOCIÓ
1. Tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al llarg
de la legislatura 2011-2015: la regulació de la jubilació anticipada del RDL
5/2013 i, de manera íntegra, la Llei 23/2013, reguladora del Factor de
Sostenibilitat i de l’índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la
Seguretat Social.
2. Garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les
mateixes d’acord amb l'IPC.
3. Eliminar el factor de sostenibilitat establert pel PP en la Llei 23/2013, que
reduirà les pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida de la cohort
corresponent a partir de l'1 de gener de 2019.
4. Racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos
generals de l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les
despeses següents entre d'altres:
a) Les mesures de foment de l'ocupació (reduccions de quotes, tarifes planes,
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etc.). Si es considera, necessari mantenir alguna, hauria de ser per la via de
bonificacions i a càrrec dels PGE.
b) Les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat Social,
de la mateixa manera que es fa amb la resta d’organismes públics.
5. Incrementar els ingressos del sistema:
a) Complementant el finançament de la Seguretat Social, entre d’altres
mesures, amb ingressos procedents d’impostos destinats anualment a
completar els ingressos per cotitzacions fins que aquests es tornin a equilibrar
dins del sistema, com ara nous impostos extraordinaris a la banca i a les
transaccions financeres. Pensem que si tota la societat espanyola ha contribuït
al rescat de les entitats financeres, aquest impost ha de servir per contribuir al
rescat del sistema públic de pensions.
b) Intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social.
6. Millorar la naturalesa protectora del sistema, modernitzant la gestió del Fons
de Reserva a través d’una millora de la seva regulació, recuperant l’establiment
de límits a la disposició de fons amb caràcter anual.
7. Adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa
propera al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les
dones (dèficit de gènere):
a) Aprovació d'una Llei d’igualtat Laboral pet tal d’eliminar la bretxa salarial, i
per tant de cotitzacions, que acaba derivant en pensions més baixes.
b) Recuperar la iniciativa legislativa socialista, inclosa en la Llei 27/2011
d’incrementar la pensió de viduïtat per a majors de 65 anys que no rebin una
altra pensió pública fins a assolir el 60% de la base reguladora, mesura que
afecta de manera majoritària les dones.
8. Introduir en el Pacte de Toledo un nou principi de reequilibri pressupostari,
un concepte que implica una recerca constant de racionalització de despeses i
d'ajust d’ingressos cada any, i que tindrà efectes a mitjà termini i fins a finals
dels anys 40 del segle XXI.
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9. Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés de
Diputats, al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a l'Associació Catalana de
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, i a les entitats de la gent
gran del municipi.”
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i
Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Antonio López
López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la moció s’aprova per unanimitat.

7.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER EXIGIR
A LA GENERALITAT L’ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE LES
ESCOLES BRESSOL.

Es dóna compte de la següent moció:
“Atès que en l'àmbit educatiu. amb els darrers Governs de la Generalitat de
Catalunya abans de CIU i aquest darrer de JxC, el més rellevant han estat les
retallades salvatges i discriminatòries, essent l’anul·lació de l’aportació
econòmica del Govern de la Generalitat al sosteniment de les escoles bressol
de les més contraproduents per preservar el dret a l'educació, la igualtat
d’oportunitats, la convivència i la diversitat.
Atès que segons l'article 84.2 i 131 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i
l'article 198 de la Llei 12/2009. de 10 de juliol, d'Educació, recullen que
l’ensenyament de 0-3 anys és de competència exclusiva de la Generalitat de
Catalunya, obligació que s'ha d’articular mitjançant convenis amb els ens locals.
Atès que la relació convenial entre la Generalitat i els ajuntaments es va trencar
al curs 2012-2013 quan la Generalitat va deixar de complir amb les previsions
pressupostàries de la institució passant a ser els ajuntaments, amb l’ajut de les
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famílies, qui estan suportant el sosteniment del servei d’escoles bressol
municipals. (Actualment. les famílies i els ajuntaments costegen un 83% del
cost, mentre que els 17% restant es finança a través de les diputacions).
Atès que el finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims
anys de 1.800 euros per alumne i any a zero per part del Govern autonòmic.
Atès que la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupost de la Generalitat de
Catalunya per al 2017 recollia a la Disposició Addicional 49 que el Govern de la
Generalitat havia de garantir un finançament de les escoles bressol que cobrís,
com a mínim, un mòdul econòmic de 1.600 euros per plaça i any, i s'havia de
comprometre a augmentar-lo progressivament fins als 1.800 euros per plaça i
any i aquest mandat no s'ha complert per part del Govern de la Generalitat.
Atès que en els darrers dies hem conegut que el TSJC ha condemnat per primer
cop a la Generalitat de Catalunya per no finançar el cost de la gestió de les
escoles bressol donant la raó a un seguit de municipis que havien interposat
demanda individual (Cornellà de Llobregat, Esplugues, L'Hospitalet de
Llobregat, Sabadell, i Sant Joan Despí) i una de col·lectiva (amb 30 consistoris)
contra la Generalitat de Catalunya, exigint el pagament del deute contret amb
les escoles bressol. Unes inversions que el Departament d’Ensenyament no va
abonar, tot i haver-s’hi compromès, entre els anys 2012 i 2015.
Per tot l'exposat, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l'Ajuntament
del Catllar els acords següents:
1) Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment
immediat a la sentència del TSJC per la qual li obliga a pagar les subvencions
de tres cursos als 36 ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute
contret i pendent d'abonar pet la gestió del servei de les escoles bressol del
municipi.
2) Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que d'acord amb l'escrit de
la sentència del TSJC retorni també el deute contret i pendent d’abonar per la
gestió del servei de les escoles bressols a aquest municipi, que tot i no plantejarli amb anterioritat cap recurs directe per la via judicial des d'aquest consistori al
Govern de la Generalitat, si que hi ha pendent un deute per aquesta gestió pels
mateixos cursos escolars del 2012 a 20)15, i que preveu aquesta sentència.
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3) Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis
de Catalunya.”
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat:
Hi voten a favor els regidors Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell,
Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea
S’hi abstenen l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i
Rull, Ilé Gomis i Quintero i Marcelo Javier Tarantino Mingo
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la moció s’aprova per majoria simple.
El Sr. alcalde manifesta que caldria haver tingut més informació sens detriment
que més endavant es pugui plantejar de nou.
8.

MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA VAGA FEMINISTA DEL DIA 8 DE
MARÇ.

Es dóna compte de la següent moció:
“El proper 8 de març, dia internacional dels drets de les dones, les entitats
feministes han convocat una vaga a nivell internacional. Aquesta vaga feminista
té les seves arrels en la històrica reivindicació de la «vaga de dones: qui mou
el món, l'atura» que s'ha anat consolidant gràcies a la major conscienciació
social respecte les múltiples discriminacions i violències masclistes que
pateixen les dones, però també pel moment d’amenaça internacional contra les
polítiques feministes, que fa tan necessària una resposta massiva i contundent
de tota la societat, dones i homes, per fer-li front.
La crida feminista internacional convoca una vaga laboral, de cura, de consum
i estudiantil per conscienciar que sense les dones, el món s'aturaria, i també per
denunciar les situacions de discriminació i violència masclista que pateixen les
dones.
Els sindicats majoritaris (UGT i CCOO) han convocat una vaga laboral de 2h.
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Per tot això, demanem al Ple de l'Ajuntament que acordi:
1. Sumar-se a la vaga laboral convocada pels sindicats majoritaris, UGT i
CCOO, de 2h de duració durant el 8 de març, i per aquest motiu farem una
campanya específica per informar dels objectius de la vaga laboral als
treballadors i treballadores vinculades a l'ens municipal.
2. Sumar-se a la Jornada reivindicativa convocada per la Coordinadora
Feminista per al proper 8 de març, i per aquest motiu farem una campanya
específica per difondre els objectius i accions d'aquesta jornada:
a) als col·lectius i entitats de dones del nostre municipi, en coordinació amb la
comissió la coordinadora de la vaga feminista 8M. Prioritzarem la mobilització i
visualització de les dones més invisibilitzades i objectiu de la històrica
reivindicació de la “vaga de dones”: les mestresses de casa, que realitzen
sense sou ni drets laborals un treball vital per a les famílies i la societat.
b) als instituts i centres joves perquè la coeducació i conscienciació del jovent
són imprescindibles per una societat lliure de violències masclistes i
discriminacions de gènere.
c) a les entitats representatives del món associatiu, comercial, empresarial i
laboral del nostre municipi perquè es sumin i col·laborin difonent els objectius i
accions reivindicatives entre la seva gent associada.”
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Teresa Maria Canela
i Armengol, Carles Guillén i Montserrat, M. Goretti Gatell Anglés, Joan Díaz i
Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Antonio López
López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per unanimitat.
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B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1.

DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2018/006 AL 2018/037.

Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2018/006, de data
8 de gener de 2018, al 2018/037, de data 5 de febrer de 2018.
Els membres de la corporació es donen per assabentats.
2.

INFORME DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
1) Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 1 de febrer de 2018 hem
aprovat la concurrència a la convocatòria de subvencions del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat per a la
concessió d’ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, operació 04.03.03 d'ajuts a la
xarxa viària per a la gestió dels boscos, anualitat 2017, per dur a terme les
actuacions previstes en la memòria valorada intitulada “arranjament i millora de
diversos trams de camins municipals amb finalitats silvícoles” i així millorar els
accessos a zones boscoses per facilitar una gestió eficient del risc inherent al
bosc (incendis, control de plagues, neteja, etc.). Aquest document s’ha redactat
tenint en compte les observacions fetes per, entre d’altres, la Societat de
caçadors El Gaià. Podem obtenir un finançament de fins al 80% del cost del
projecte, que és de 8.373,93 €.
2) En sessió del 25 de gener passat, entre d’altres, la Junta de Govern ha
aprovat l’adscripció al programa de manteniment i conservació de lleres 20182019 del programa de gestió de risc d’inundació del districte de conca fluvial de
Catalunya de l’Agència Catalana de l’Aigua per actuar en un tram del Gaià al
comellar de la Cativera i un altre prop de la via del tren d’alta velocitat. Com
hom recordarà, aquesta actuació s’havia proposat a la convocatòria d’ajuts per
al 2016, però el procediment de concessió quedà suspès.
3) Informar, en quant als ajuts concedits provinents de la Generalitat i
d’organismes dependents d’aquesta que l’Agència Catalana de l’Aigua ens ha
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atorgat 1.117,50 € en el marc de ajuts per cofinançar despeses extraordinàries
realitzades pel transport d’aigua destinada al consum humà.
4) Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona ens ha
estat atorgat un ajut per import de 10.539,60 € d’una inversió prevista de
12.748,13 € en al marc de la convocatòria per al finançament d’actuacions de
prevenció local dels incendis forestals per executar les franges de protecció
perimetral de les urbanitzacions de la Cativera, Mas de Cosme i Mas de
Gerembí. S’han demanat ofertes a diferents empreses del municipi per a
l’execució dels treballs abans de l’entrada en vigor de la prohibició de fer foc i
de l’eclosió de la processionària del pi.
5) Mitjançant acord de la Junta de Govern del Consell Comarcal del Tarragonès
de 5 d’octubre de 2017 es van aprovar les bases de la concessió d’ajuts
destinats als ens locals per a l’arranjament i millora de camins rurals de titularitat
municipal de la comarca del Tarragonès, per a l’anualitat 2017, publicades
mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província número 209, de 30
d’octubre, segons les quals ens ha estat concedit un ajut per import de 5.454,54
€.
Així, l’ajuntament ha procedit a acceptar aquest ajut tot destinant l’import
concedit a l’arranjament d’un tram de més de 80 metres lineals, amb una
amplada mitjana de 4 metres, del camí del Mas de Cargol, just a l’extrem nord
de la urbanització Mas de Pallarès, d’acord amb la memòria valorada titulada
“Memòria Valorada de l’Arranjament i Millora d’un tram del Camí del Mas de
Cargol” redactada per l’arquitecte Jonathan López Skoog.
6) En quant als ajuts atorgats per l’ajuntament a entitats, informar que
mitjançant sengles acords de la Junta de Govern es van atorgar els ajuts
següents:
Al Club Esportiu El Catllar 25.000 € per tal de fer front a les despeses que
genera la temporada regular de competició 2017-2018, i 2018-2019.
Al Club Futbol Sala Catllar Atlètic 12.500 € per tal de fer front a les despeses
que genera la temporada regular de competició.
A l’associació Club Ukelele del Catllar 1.000 € per fer front a les despeses de
funcionament de l’any 2018.
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A l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Institut-Escola l’Agulla (AMPA),
una subvenció per import de 500 € per fer front al es despeses generals de
funcionament de 2017.
Finalment, i per això no menys important, informar que mitjançant acord de la
Junta de Govern Local del passat 17 de gener s’ha obert la convocatòria per a
l’atorgament d’ajuts destinats a l’adquisició de llibres de text per als alumnes
d’educació infantil, primària i secundària de l’Institut-Escola L’Agulla del Catllar
per al curs 2017-2018. N’estem fent l’oportuna difusió i el centre ja n’és
coneixedor.
7) En el marc dels assumptes relatius al planejament i gestió urbanística, dir
que mitjançant acord de la Junta de Govern de data 25 de gener de 2018 s’ha
aprovat inicialment el projecte de reparcel·lació econòmica dels sectors 30 i 31
del planejament municipal, Mas de Blanc i La Guinardera.
8) En relació amb diferents qüestions inherents a l’àrea de recursos humans,
en primer terme, informar que en el procés per a la formació de borsa de treball
per a la contractació de dos peons per a la brigada municipal, finalitzat el termini
de presentació de candidats s’han rebut un total de 22 candidatures.
El proper dijous dia 15 de febrer s’inicien les proves selectives.
També apuntar que s’està ultimant el procés de selecció de la plaça
d’administratiu/va i guia del castell. De les 7 persones candidates han superat
les proves eliminatòries un total de tres. Ara cal establir en quin ordre quedaran
classificades per accedir al lloc de treball i proveir la borsa de treball.
9) Un cop oberta la nova licitació per a la concessió de la gestió del servei de
Bar Restaurant de la Torre d’en Guiu, també mitjançant procediment obert, amb
varis criteris d’adjudicació, i feta la màxima difusió possible, als diaris El Punt
Avui i Diari de Tarragona i implicant a l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria,
finalitzat el termini de presentació d’ofertes, tenim dues propostes que aquests
dies hauran de ser valorades per la comissió d’experts i així procedir a
l’adjudicació del procediment.
10) En relació a l’obra municipal ordinària de la construcció de la “Vorera camí
de Tarragona”, un cop l’empresa classificada en primer lloc ha presentat la
documentació complementària escaient ha esdevingut l’adjudicatària del
contracte, essent aquesta SEÑALES GIROD, SL. Recordar que el tipus de
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licitació era de 110.450,03 €, més IVA i l’oferta ha estat de 78.077,41 €, més
IVA, a mes d’una significativa reducció en el termini d’execució dels treballs i de
l’ampliació del termini de garantia de les obres. En data 6 de febrer ha tingut
lloc la primera reunió tècnica per concretar qüestions per a l’inici de les obres,
que es preveu imminent.
En el marc d’aquesta actuació s’ha contractat la direcció de l’obra amb
l’arquitecte Jonathan López Skoog per un import de mil nou-cents setanta-tres
euros amb quaranta-vuit cèntims (1.973,48 €) i quatre-cents catorze euros amb
quaranta-tres cèntims (414,43 €) d’IVA, essent el total de 2.387,91 €.
11) En quant a la licitació de la neteja de les dependències municipals i atesa
l’exclusió de l’empresa classificada en primera posició al lot 1, TRIZOO
SERVEIS INDUSTRIALS PROFESSIONALS SL, en els tres lots ha quedat
classificada en primera posició la societat ALLOZA GONZÁLEZ NET SLU, a la
que ja s’han sol·licitat els documents preceptius per a realitzar l’adjudicació
definitiva i la contractació del servei.
12) També en seu de contractació pública i en relació a la substitució dels
enllumenats públics dels sectors de Coll de Tapioles, Mas de Cargol i Pinalbert,
un cop finalitzat el termini per a la presentació d’ofertes han concorregut un total
de 6 empreses per als treballs de Mas de Cargol i Coll de Tapioles i 7 per a
Pinalbert. Un cop qualificada la documentació administrativa, l’enginyer
municipal està valorant els criteris que no es podien concretar mitjançant
operacions aritmètiques i en breu disposarem de la proposta de la mesa de
contractació de relació ordenada de licitadors per poder adjudicar. Un cop es
disposi d’aquesta informació es procedirà a l’obertura del sobre 3, relatiu a
l’oferta econòmica i la mesa de contractació podrà proposar una relació
ordenada de licitadors a l’òrgan de contractació.
13) Com hom recordarà, la Junta de Govern Local del 24 d’agost de 2017,
aprovà el conveni a establir entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i l’ajuntament per a l’homogeneïtzació dels mecanismes interns de
tramitació de les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la
Generalitat i altres ens públics de Catalunya a la Tresoreria General de la
Seguretat Social. Aquest conveni i els actes per a la seva aprovació i
implementació han quedat sense efectes en virtut de l’acord del Consejo de
Ministros de 15 de desembre de 2017, tal i com ha informat recentment la
Direcció General de Protecció Social. Per tant, arxivem l’expedient.
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14) En quant a diverses actuacions de millora i treballs realitzats durant les
darreres setmanes informar que:
S’ha adjudicat a l’empresa SERPEGA la instal·lació del motor i mecanismes per
automatitzar el funcionament de la porta lateral d’accés al parc municipal de la
Torre d’en Guiu, per import de 1.950 € més 409,50 € corresponents al 21%
d’IVA millorant l’accessibilitat a l’equipament, doncs la porta de ferro existent
era summament pesada per fer-la servir manualment i de forma habitual. Els
treballs ja han estat executats.
També en l’àmbit de la Torre d’en Guiu s’han adjudicat els treballs de tala dels
dos pins situats a la zona de platja de la piscina municipal al contractista BOGA,
Sr. Jordi Bové Fraga, per import de 1.633,50 € IVA inclòs.
Els membres de la corporació es donen per assabentats.
3.

PRECS I PREGUNTES.

El Sr. alcalde convida a als membres de la corporació a formular els precs i
preguntes que tinguin per convenients.
Pren la paraula el Sr. Antonio López i formula els precs següents:
- Insta a l’equip de govern a iniciar els tràmits per tal que la Generalitat de
Catalunya pagui a l’ajuntament els deutes relatius al finançament de l’escola
bressol.
- Sol·licita que davant la denuncia de l’existència a la via pública de cartells del
PSC, i el requeriment de l’ajuntament per la seva retirada, l’equip de govern
tingui la mateixa diligència en requerir la retirada de cartells d’altres entitats com
ara l’Assemblea Nacional Catalana.
- Que hi ha un gran retard en la tramesa de les actes de la Junta de Govern i
sol·licita la seva tramesa.
- Sol·licita l’informe tècnic que autoritza la tala d’un pi al carrer Sant Jordi la
urbanització Mas Blanc.
- Sol·licita que es procedeixi a equipar el cos de vigilants municipals amb
armilles antibales per tal d’augmentar la seva seguretat.
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- Manifesta que la taxa de recollida d’escombraries és insuficient per tal de
finançar íntegrament el serveis; hi ha un dèficit d’uns 100.000 euros i sol·licita
que s’estableixi una taxa que cobreixi el cost efectiu del servei.
El Sr. alcalde li manifesta que el dèficit en el cost de la recollida d’escombraries
es històric, i fer tot l’augment que caldria en un sol any no és fàcil i que caldria
anivellar-ho progressivament.
Seguidament el Sr. López formula les preguntes següents:
- El dia 20 de setembre de 2016 sis veïns del carrer Prat de la Riba núm. 13
van denunciar la gran quantitat de brutícia que hi ha al pati del seu darrera, amb
els conseqüents problemes d’humitats, rates etc. Els veïns manifesten que no
se’ls ha contestat. Voldrien saber que s’ha fet al respecte i que es contesti als
veïns.
- Respecte a l’automatització de l’obertura de la porta de la Torre d’en Guiu
voldríem saber en quina Junta de Govern s’ha aprovat, quants pressupostos
s’han sol·licitat i en quina Junta de Govern s’acorda la seva adjudicació.
- Respecte de la queixa del propietari de la parcel·la 69 de Mas de Pastoret en
relació a la brutícia de la parcel·la 68 voldríem saber que s’ha fet.
- Com està l’expedient de responsabilitat patrimonial relatiu al trencament d’una
branca d’un pi a la Torre d’en Guiu que va caure damunt d’una caravana.
L’alcalde li manifesta que s’ha n’ha donat compte a la companya
d’assegurances.
- També hi ha una reclamació de l’associació de propietaris de la Quadra dels
Manous en relació a les males olors de dos pous del col·lector i voldríem saber
si s’ha fet alguna gestió davant l’ACA.
L’alcalde li respon que s’ha requerit a l’ACA per tal que ho solucioni.
- Hem constatat que en diversos documents del cos de vigilants municipals
s’ha canviat el nom de vigilants municipals pel de guàrdia municipal i voldríem
saber si s’ha canviat el nom, quan ha sigut i per què no s’ha aprovat pel Ple i si
la nova denominació és legal.
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- Els vigilants han sol·licitat l’ús del dispositiu TASER i voldríem saber si s’ha
decidit alguna cosa al respecte i si la llei permet el seu ús per part dels vigilants.
El Sr. alcalde li contesta que s’està estudiant el tema conjuntament amb els
mossos d’esquadra.
- Hi ha una reclamació patrimonial del Sr. Israel Garcia, de Mas de Cosme, en
relació a una caiguda, dins la finca de la seva propietat, d’unes branques
d’arbres, que estan situats en terrenys municipals, i voldríem saber com està
aquesta reclamació.
I, quan falten set minuts per les set 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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