ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 19 DE FEBRER DE 2015
A la Casa de la Vila del Catllar, sent les sis de la tarda del dia dinou de
febrer de l’any dos mil quinze, sota la Presidència del Sr. Antonio López i
López, alcalde-president, es reuneixen a la Sala de Plens els Srs.
regidors 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:
Antonio López i López
REGIDORS:
Josep M Gavaldà i Colomina
Carles Guillén i Montserrat
Sílvia Juanes i Ribas
M Goretti Gatell i Anglès
Montserrat Inglès i Novell
Joan Morlà i Mensa
Teresa M Canela i Armengol
Francesc Virgili i Güell
Marcelo Javier Tarantino
Fernando Martínez del Campo
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
ORDRE DEL DIA DEL PLE:
1.

Proposta d’aprovació del pressupost municipal per a l’any 2015, de
les seves bases d’execució i de la plantilla orgànica de personal de
l’ajuntament.

2.

Proposta de denegació de l’aprovació definitiva del Pla Parcial 05
del sector 19 del POUM en execució de la sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya número 193/2014, de 31 de març
de 2014, d’acord amb l’informe vinculant de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona.
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3.

Proposta de creació de l’organisme autònom local denominat
“Fundació Castell del Catllar” i aprovació dels seus estatuts.

4.

Proposta d’atorgament del reconeixement de compatibilitat per a
l’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials
de dos funcionaris de l’ajuntament.

5.

Proposta d’adhesió al manifest en defensa de les millores
ferroviàries a Tarragona promogut per l’ajuntament de Tarragona.

6.

Proposta d’aprovació de la moció que presenten els grups
municipals de CiU, PSC i UNICAT per una acció urgent, viable i
eficaç amb garanties per tots els afectats de l’Hepatitis C.

7.

Proposta d’aprovació de la moció que presenten els grups
municipals de CiU i PSC per a la modificació de la Llei 27/2014, de
27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, respecte de les
obligacions tributàries que imposa a les entitats sense ànim de lucre.

8.

Proposta d’aprovació dels convenis d’adhesió a la comunitat de
municipis de servei d’aigua del Tarragonès i amb EMATSA.

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar
l’ordre del dia.
1.

Aprovació del pressupost municipal per a l’any 2015, 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, succintament, el contingut i les característiques més
rellevants del pressupost.
Finalitzada la seva intervenció, el Sr. alcalde pregunta si vol intervenir
algun Grup, sense que es produeixin intervencions. Actes seguit se
sotmet a votació el projecte de pressupost, el qual és aprovat amb el vot
favorable dels onze regidors que integren la Corporació i per tant amb el
quòrum de la majoria absoluta, en els termes següents:
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Examinat el projecte de pressupost per a l’exercici de 2015.
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.
Examinat el pla econòmic i financer que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït, redactat en compliment del que disposa la lo 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i l’acreditació
del compliment de l’objectiu d’estabilitat, objectiu del deute públic i la
regla de la despesa, que determina la mateixa norma.
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.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici de 2015
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 3.316.730 € (tres
milions tres-cents setze mil set-cents trenta euros), essent el
resum per capítols el següent:

PRESSUPOST D’INGRESSOS:
Cap. 1. IMPOSTOS DIRECTES

EUROS
1.453.974,15 €
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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

32.000,00 €
852.700,00 €
907.455,85 €
600,00 €
0,00 €
70.000,00 €
0,00 €

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. 8. ACTIUS FINANCERS
Cap. 9. PASSIUS FINANCERS

3.316.730 €

EUROS
850.400,00 €
1.903.500,00 €
16.000,00 €
162.330,00 €
233.500,00 €
2.000,00 €
10.000,00 €
139.000,00 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

3.316.730 €

Segon.

Aprovar el sostre de la despesa no financera de l’ajuntament,
per import de 3.316.730 €, d’acord amb el que es detalla a
l’informe de 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 segons el detall següent:

PERSONAL

SITUACIÓ

GRUP CD CE

FUNCIONARIS
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Secretari-Interventor
Administrativa
Agutzil

Vacant
Berta Jarque i Voltas
Salvador Mateu i Coll
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A1
C1
AP

27 SI
20 SI
14 SI

Tècnic B

Vacant (concurs oposició)

A2

16 SI

A1
C2
C2
C2
C2

27
12
12
12
12

C2
C2
C2
C2
C2

16
16
16
16
16

E
E

11
11

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Arquitecte
Vigilants

Josep Llop i Tous
Santi Padrell i Plana
Joan T. Vàzquez i Orellana
Xavier Roch i Adserà
Francisco J. Iborra Martinez

SI
SI
SI
SI
SI

PERSONAL EVENTUAL
Adjunt de Secretaria

Jordi Cabré i Martorell

PERSONAL LABORAL FIX
Auxiliars Administratius

Peó de neteja
Operaris treballs
Diversos

Anna Recasens i Recasens
Eduard Padró i Obiol
Núria Gavaldà i Salort
Sandra Real i Núñez
Vacant
Vacant
Ramon Baena i Accensi,
Vacant

PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Auxiliar administratiu
Bibliotecària
Netejador de carrer
Netejadora
Peons

Professors d'Anglès
Professors de música

Olga Urgel Luelles
Isabel Llavoré i Fàbregas
Vacant
Encarna Gregorio i Rodriguez
Josefina Martínez Oña, a temps parcial
Antonio Tarrés Quiroga
Falco A. Bastos Croccia de Carvalho
Vacant
Lynne Patricia Proctor Burrell, a temps parcial
Meritxell Ferré i Saigí, a temps parcial
Xavier Font i Rius, a temps parcial
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Professor de plàstica
Monitoratge
Tècnica de Turisme
Tècnic Informàtic
Quart.

Jordi Adserà i Roig, a temps parcial
Sònia Molina i Llauradó, a temps parcial
Emilia Recasens i Collado, a temps parcial
Irene López i Celestino, a temps parcial
Alba Fortuny Llorach, a temps parcial
Mikel Paz Rodríguez, a temps parcial
Jordi Solé i Blanco, a temps parcial
Vacant, a temps parcial
Ana Garrido Elena, a temps parcial
Jordi Altés i Martí, a temps parcial

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.

2.

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.

Denegació de l’aprovació definitiva del Pla Parcial 05 del sector
19 del POUM en execució de la sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya número 193/2014, de 31 de març de
2014, d’acord amb l’informe vinculant de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona.

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Mitjançant acord de la Junta de govern local de 25 de setembre de 2014
es va aprovar inicialment el Pla Parcial 05 del sector 19 del POUM,
promogut per la mercantil PROMYSA BRICK, SL, en execució de la
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número
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193/2014, de 31 de març de 2014, recaiguda en el procés contenciós
administratiu 14/2011.
Aquesta resolució ha estat sotmesa al tràmit d’informació pública pel
termini d’un mes mitjançant la inserció d’anunci al Butlletí Oficial de la
Província, número 244, de data 23 d’octubre de 2014 i al diari El Punt
Avui del mateix dia, sense que s’hagin presentat al·legacions. Alhora es
comunicà aquest acord a les corporacions locals limítrofes.
De conformitat amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, mitjançant escrits
de data 20 de març de 2013, es concedí audiència als municipis de les
corporacions locals limítrofes i es sol·licitaren els corresponents informes
als organismes oficials amb competències sobre la matèria, tal com
consta acreditat a l’expedient.
Alhora, es va sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme, en data 11
de novembre de 2014, l’emissió de l’informe establert a l’article 87 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, el qual fou emès per acord de la
Comissió de 16 de desembre de 2014 amb el contingut literal següent:
“Emetre informe en sentit desfavorable, a l’efecte de l’article 87 del text
refós de la llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre el Pla parcial
urbanístic número 5, sector 19, Pins Manous, del Catllar, promogut i
tramès per l’Ajuntament, atès que aquest no s’adequa a les previsions
del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, així com tampoc, al que
preveu el Pla d’ordenació urbanística municipal vigent al municipi.
Indicar a l’Ajuntament que aquest informe és vinculant pel que fa a les
prescripcions fonamentades en motius de legalitat contemplades en
l’article 87.4 del text refós de la llei d’urbanisme, aprovat per Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer. Així mateix, s’indica a l’Ajuntament que, d’acord amb el que
preveu l’article 87.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme, la tramitació
d’aquest planejament derivat és inviable, atès que les deficiències
constatades no són susceptibles d’esmena.”
Atès que el Pla Parcial ha estat promogut d’acord amb les
determinacions del Pla d’ordenació urbanística municipal, l’aprovació
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definitiva correspon a l’ajuntament, d’acord amb l’art. 81.1.a) del Decret
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
Alhora, l’acord d’aprovació definitiva s’ha de notificar individualment a les
persones propietàries dels terrenys, segons disposa l’art. 102.3.b) del
Decret legislatiu 1/2010 i també s’ha de publicar i donar-ne publicitat,
tant de l’acord com del propi Pla, per mitjans telemàtics, d’acord amb
l’art. 8.5, apartats b) i c) i la disposició addicional 7a del Decret legislatiu
1/2010.
L’òrgan competent per resoldre és el Ple, d’acord amb l’art. 22.2.c) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, acord
que requereix el quòrum de la majoria simple, d’acord amb l’art. 47.2.ll)
de la mateixa norma.
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.

Denegar l’aprovació definitiva del Pla Parcial urbanístic número
5, sector 19, Pins Manous, de conformitat amb allò que
estableix l’article 92.1 c) en relació als article 87.2 i 87.5 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme per quan i d’acord amb l’informe
vinculant de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona,
la tramitació d’aquest planejament derivat és inviable, atès que
les deficiències constatades no són susceptibles d’esmena.

Segon.

Notificar aquest Acord a PROMYSA BRICK, S.L. i al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciosaadministrativa, Secció Tercera, als efectes de tenir per
executada la Sentència del número 193/2014, de 31 de març
de 2014, recaiguda en el procés contenciós administratiu
14/2011.

Tercer. Trametre la documentació del Pla Parcial a la Comissió
Territorial d’Urbanisme, als efectes d’informació, coordinació i
arxiu.
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3.

Creació de l’organisme autònom local denominat “Fundació
Castell del Catllar” i aprovació dels seus estatuts.

Després de la lectura de l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia que
efectua l’alcaldia, dona la paraula al Sr. Josep Maria Gavaldà. regidor
d’urbanisme i patrimoni, perquè expliqui el contingut de la proposta.
El Sr. Gavaldà explica que durant els darrers anys l’ajuntament en
marc de les seves actuacions ha posat un especial accent en
manteniment i conservació d’aquells elements que constitueixen
patrimoni arquitectònic i arqueològic del municipi, de manera principal
castell.

el
el
el
el

En aquest sentit, continua dient, es considera idoni i positiu prosseguir
aquesta tasca de conservació i promoció del nostre patrimoni
arquitectònic i arqueològic, tant el de titularitat municipal com el de
caràcter privat, i amb aquesta finalitat es proposa la creació de la
fundació la qual ens permetrà dotar-nos d’una eina per a gestionar de
manera més eficient tot aquest patrimoni, de manera especial la d’aquells
elements i edificis inclosos en el Catàleg de béns a protegir i l’inventari de
masies de l’ajuntament del Catllar i assegurar-ne, d’aquesta manera, la
seva protecció i conservació,.
La fundació és promoguda per l’ajuntament conjuntament amb la Reial
Societat Arqueològica Tarraconense, prestigiosa entitat cultural de
Tarragona, creada l’any 1844, que centra la seva activitat en la defensa
del patrimoni arqueològic de Tarragona i les seves comarques.
El patronat de la fundació es preveu que sigui plural, incorporant, a més
dels representats institucionals de l’ajuntament, persones amb reconegut
prestigi en el camp de l’arqueologia, la història, l’arxivística, l’arquitectura,
i també aquelles persones estretament implicades des de l’inici en la
recuperació i rehabilitació del castell i coneixedores, per tant, de tot el
procés dut a terme al llarg d’aquests anys.
Amb aquesta finalitat, s’han confeccionat uns estatuts per part de
professors de dret administratiu de la Universitat Rovira i Virgili, d’acord
amb el que preveu la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi
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Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que junt amb la
creació de la Fundació se sotmeten a l’aprovació del ple de l’ajuntament.
Seguidament intervé el Sr. Marcelo Javier Tarantino explicant el sentit del
seu vot dient que s’abstindrà per quant no creu necessari fer una
fundació del castell.
El Sr. alcalde diu que porta el nom del castell però que l’objecte de l’ens
és més ampli, doncs inclou, com ja s’ha dit, el patrimoni municipal, els
jaciments arqueològics, l’església, etc.
Intervé el Sr. Francesc Virgili per preguntar per què, doncs, només
s’inclou el nom del castell.
El Sr. alcalde i el Sr. Gavaldà diuen que aquest edifici és el més
significatiu. El nom no fa la cosa, si es fa la lectura dels estatuts es veu
clarament l’abast real de l’entitat.
Finalment el ple de l’ajuntament, amb el vot a favor dels grups municipals
de CIU (4), UNICAT (3), PSC (2) i PP (1), i amb l’abstenció d’IC-V (1),
acorda:
En el decurs dels darrers 25 anys l’ajuntament ha posat una especial
cura en la conservació i promoció del patrimoni històric, arquitectònic i
arqueològic del municipi. La recuperació del castell de la vila és un clar
exemple d’aquesta tasca.
La història del Catllar va indissociablement unida a la del castell, a redós
del qual va néixer la població durant la segona meitat del segle XII. La
importància històrica d’aquesta fortificació per a la nostra vila li confereix
una valor emblemàtic per la població i, junt amb l’església parroquial, són
sens dubte els edificis més importants de la vila.
Durant aquests anys la voluntat de l’ajuntament sempre ha sigut poder
recuperar aquest edifici per a la ciutadania, quan les circumstàncies ho
permetessin. Així, a mitjan anys 90 es van adquirir i s’enderrocaren les
edificacions adossades a la muralla de la banda sud del castell,
recuperant d’aquesta manera el fossat existent en aquesta espai, i també
el que es troba situat davant de la façana principal. Uns anys més tard,
finalment, l’ajuntament va adquirir la propietat de l’edifici, fins aleshores
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en mans privades, a través d’un procés d’expropiació que culminà el mes
de novembre de l’any 2002.
Una vegada el castell va passar a ser propietat de l’ajuntament, durant
els anys 2003 i 2004 es va realitzar una excavació arqueològica en la
totalitat de l’interior de la fortificació, posant al descobert els murs
existents al subsòl de l’antic jardí en què s’havia transformat aquest espai
durant el primer quart del segle XX; a la vista del resultat de l’excavació
es va redactar un projecte arquitectònic d’intervenció amb un doble
objectiu: consolidar i rehabilitar l’edifici, i adequar-lo per a usos culturals i
socials de la població. Les obres s’executaren durant els anys següents i
foren inaugurades l’any 2009. Posteriorment, l’any 2010 es va posar en
funcionament el Centre d’interpretació dels castells del Baix Gaià, amb
seu al mateix castell.
El castell i el seu entorn, amb el poblat protohistòric de l’Era, localitzat
durant les excavacions del fossat, constitueixen un conjunt d’un elevat
interès històric i arqueològic.
Tanmateix, la riquesa patrimonial d’interès històric del Catllar és molt més
àmplia, i en aquest sentit, cal destacar altres edificis i elements
arquitectònics i/o arqueològics d’una notable vàlua, en particular,
l’Església Parroquial de Sant Joan Baptista, magnífic edifici setcentista,
obra dels arquitectes Joan Antoni Rovira i Josep Prat i Delorta; el Molí
fariner, del segle XIII, l’Agulla, probablement del segle XV, l’antic moli
paperer, del segle XVIII; la fàbrica paperera, del segle XIX; l’ermita de
sant Ramon, de 1605; o bé diversos jaciments arqueològics,
principalment.
Aquest interès pel nostre patrimoni històric és compartit per la Reial
Societat Arqueològica Tarraconense, prestigiosa entitat creada el 1844
com a associació cultural sense ànim de lucre que centra la seva activitat
en les actuacions adreçades a la defensa del patrimoni arqueològic i
cultural de Tarragona i les seves comarques.
Així doncs, amb la voluntat de disposar d’un organisme que pugui
gestionar de la manera més eficaçment possible el patrimoni històric de
titularitat municipal i alhora vetllar també per la preservació i manteniment
d’aquells edificis i/o elements de titularitat privada que tenen un valor
patrimonial històric o bé estiguin inclosos en el Catàleg de béns a protegir
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i l’inventari de masies de l’ajuntament del Catllar i assegurar-ne la seva
protecció i conservació, l'Ajuntament considera adient la constitució d'una
fundació sotmesa al règim establert al Títol III del Llibre tercer del Codi
Civil de Catalunya, amb les següents finalitats fundacionals:
- La defensa, la protecció, la conservació, i la promoció i difusió del
patrimoni de titularitat municipal d’interès històric, artístic, arquitectònic,
documental i cultural i, en particular, del Castell del Catllar i el seu entorn.
- Així mateix, vetllar per la protecció, la conservació i la promoció d’altres
edificis o elements d’interès històric, artístic, arquitectònic, documental i
cultural, especialment els inclosos en el Catàleg de béns a protegir i
l’inventari de masies de l’ajuntament del Catllar, i dels jaciments
arqueològics coneguts o de futur coneixement, sigui quina sigui la seva
titularitat.
Fonaments Jurídics:
Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24
d'abril, modificat per la Llei 7/2012, del 15 de juny, relativa a les persones
jurídiques, articles 331-1 i següents.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, article
22.2.
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, article 52.2.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, article 86.2.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar inicialment la constitució de la Fundació Castell del
Catllar, sotmesa al règim establert al Títol III del Llibre tercer del
Codi Civil de Catalunya, que té com a objectius fundacionals la
defensa, preservació, conservació i promoció en general del
patrimoni arqueològic, arquitectònic, arqueològic, documental i
cultural d’interès històric de titularitat municipal, en particular
del castell del Catllar, així com els de titularitat privada, en
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especial aquells inclosos en el Catàleg de béns a protegir i
l’inventari de masies de l’ajuntament del Catllar, conjuntament
amb la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, com a
entitats fundacionals.
Segon.

Aprovar inicialment els Estatuts pel quals s'haurà de regir
aquesta fundació.

Tercer.

Efectuar l’aportació fundacional a la Fundació per import de
30.000 euros.

Quart.

Sotmetre a informació pública aquest acord i els seus Estatuts
durant un termini de vint dies perquè puguin presentar-s'hi
al·legacions i suggeriments.

4.

Atorgament del reconeixement de compatibilitat per a l’exercici
d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials de
dos funcionaris de l’ajuntament.

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Mitjançant escrit de 21 de gener de 2015 (RE núm. 193) el Sr. Francesc
Iborra Martínez, funcionari, vigilant municipal, va sol·licitar autorització de
la corporació per activitat “privada i per compte propi dins la branca del
dret i l’àrea de l’assessoria jurídica”.
Mitjançant escrit de 16 de febrer de 2015 (RE núm. 409) el Sr. Santiago
Padrell i Plana, funcionari, vigilant municipal, va sol·licitar autorització de
la corporació per activitat “privada i per compte d’altre en el sector
agrícola”.
L’exercici d’activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora
de les administracions públiques requerirà, ex article 14 de la Llei
53/1984, el previ reconeixement de compatibilitat, la competència del
qual correspon al ple de la corporació (STS de 13 de novembre de 2001;
article 50.9 del ROF i l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre)
previ informe, si s’escau, dels directors dels organismes, ens i empreses
públiques.
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El reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de
treball i l’horari de l’interessat, i quedarà automàticament sense efecte en
cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions
del lloc de treball.
A més, l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i de l’horari en els llocs de caràcter públic.
En cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat
privada pot superar la jornada ordinària de l’administració incrementada
en un 50%.
El personal al servei de les administracions públiques no pot invocar o fer
ús de la seva condició pública per a l’exercici d’activitats mercantils,
industrials o professionals.
La compatibilitat és un acte reglat i revisable, sempre que no concorrin
els casos de prohibició i es compleixi l’establert a la Llei reguladora.
Vistos els articles 22.2 lletres h i q) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Atorgar el reconeixement de compatibilitat per a l’exercici
d’activitats professionals al Sr. Francesc Iborra Martínez,
funcionari, vigilant municipal, per a l’exercici de l’activitat
“privada i per compte propi dins la branca del dret i l’àrea de
l’assessoria jurídica” d’acord amb allò sol·licitat.

Segon.

Atorgar el reconeixement de compatibilitat per a l’exercici
d’activitats professionals al Sr. Santiago Padrell i Plana,
funcionari, vigilant municipal, per a l’exercici de l’activitat
“privada i per compte d’altre en el sector agrícola” d’acord amb
allò sol·licitat.

Tercer.

Notificar aquest acord als interessat en legal forma amb
l’advertiment exprés que qualsevol modificació en les activitats
prestades en règim de compatibilitat haurà de ser
immediatament comunicat a aquest ajuntament.
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5.

Adhesió al manifest en defensa de les millores ferroviàries a
Tarragona promogut per l’ajuntament de Tarragona.

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 implantació de l’ample de via estàndard és una reivindicació històrica
dels sectors econòmics i industrials, així com de les ciutats i àrees
urbanes ubicades en tota l’extensió del corredor del Mediterrani, ja que la
consideren una necessitat cabdal a la qual cal donar-ne resposta de
manera prioritària i urgent.
En les darreres Cimera de Ciutats per l’Alta Velocitat i la Interconnexió
del Corredor Mediterrani, que han tingut lloc, respectivament, a Béziers
en 2013 i a Girona en 2014 -en les quals Tarragona hi participa i en
forma part-, s’han pres acords vinculats al nostre territori entre els quals
destaquen:
- Tenir en compte i estudiar-ne amb deteniment les opcions d’implantació
de l’ample estàndard per garantir l’operativitat a llarg termini.
- La necessitat d’afavorir variants ferroviàries en els principals centres
urbans per al trànsit de les mercaderies, en especial a Tarragona, així
com buscar solucions per resoldre la complexa planificació ferroviària en
les comarques de Tarragona, donada l’existència d’una cruïlla de
corredors i una zona portuària.
- La creació d’un espai econòmic competitiu i innovador que vertebri una
xarxa de ciutats articulades i cohesionades al voltant d’un conjunt de
serveis ferroviaris.
- La necessitat urgent que els ports de Tarragona i Barcelona i els
aeroports de Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona estiguin connectats
entre ells i amb la frontera francesa amb línia d’ample europeu.
Aquests acords, que no estan únicament relacionats amb la nostra ciutat,
evidencien la necessitat d’afrontar globalment el traçat del corredor,
incorporant totes les circumstàncies específiques de cada territori per,
precisament, donar les respostes adequades, articulades i cohesionades
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al voltant d’un conjunt de serveis ferroviaris que permetin la creació
d’espais i xarxes econòmiques, innovadores i competitives que no
hipotequin el futur del territori.
Tarragona és un territori emergent que mira a Europa, amb unes
previsions de creixement en els sectors turístic i industrial evidents. El
territori necessita una fàcil i ràpida connexió de mercaderies i de viatgers
amb les principals ciutats i centres de negoci espanyols i europeus.
Mantenir l’aposta pels viatgers ens ha d’ajudar a millorar la competitivitat i
a eliminar possibles deslocalitzacions. Per tant, no podem renunciar als
beneficis d’una bona connexió i, en aquest aspecte, hem de seguir
defensant la proposta alternativa que suposa la connexió de la via mixta
proposada a l’actual via del TAV a l’alçada de l’Arboç. La implantació de
l’ample estàndard fins a Castellbisbal obre la possibilitat d’un nou
recorregut per als viatgers de València – Tortosa / Amposta – Tarragona
centre – Barcelona Sants, cosa que evitaria l’actual saturació de les línies
R2 i R4. Aquesta connexió milloraria les freqüències i temps de circulació
actuals, i permetria igualar les prestacions de què ja gaudeixen Lleida i
Girona en relació a Barcelona. Aquesta solució evitaria la desconnexió de
la xarxa ferroviària amb el sud de la província i amb la resta de les
capitals del sud de l’arc mediterrani.
La voluntat de la ciutat és afavorir la implantació de l’ample estàndard,
que ha de ser una oportunitat de millora per al conjunt del territori.
Aquesta defensa, però, no ha de suposar una renúncia o un impediment,
a fi d’aconseguir del Ministeri un conjunt d’actuacions que millorin la
situació actual del transport de viatgers, que minimitzin l’impacte i,
sobretot, situïn la nostra ciutat a l’alçada de la resta de capitals pel que fa
a la mobilitat dels viatgers i la millora de les condicions del transport.
L’actual estació ferroviària presenta alguns aspectes de vital importància
que s’han d’abordar urgentment. El primer i fonamental es l’abordatge i
supressió de barreres arquitectòniques. L’estació actual no compleix amb
la legislació vigent en matèria d’accessibilitat i, per això, cal reprendre,
revisar i actualitzar el projecte constructiu sobre la “Reforma de la
estación de Tarragona, fase 2” que es va redactar en 2011, a fi de
millorar i fer accessible els accessos a les andanes, així com els amples i
les alçades per complir amb la llei i garantir la seguretat dels vianants. A
més, cal la reducció de la platja de vies per construir-hi una àmplia zona
d’aparcament al servei dels viatgers. Tanmateix, s’ha de reduir l’efecte
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barrera que suposen les actuals vies en relació a l’accés al front marítim.
D’altra banda, cal analitzar detingudament l’impacte negatiu que suposen
les vies sobre l’amfiteatre romà, declarat per la UNESCO patrimoni de la
Humanitat i els efectes mediambientals en la zona de Tamarit (PEIN de
gran valor paisatgístic).
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Instar al Ministeri de Foment a signar l’acord de col·laboració
entre el Ministeri de Foment, ADIF, Autoritat Portuària i
Ajuntament per fixar les bases de la implantació de l’ample
estàndard en el corredor del Mediterrani al seu pas per
Tarragona, amb tots els seus punts.

Segon.

Instar al Ministeri de Foment i a ADIF a resoldre de forma
urgent i prioritària els problemes d’accessibilitat de l’actual
estació de ferrocarril amb una intervenció adaptada que
signifiqui l’abordatge i eliminació de les barreres
arquitectòniques i d’altres tipus, donant compliment als principis
d’accessibilitat universal.

Tercer.

Instar al Ministeri de Foment per a què la implantació de l’ampli
europeu s’aprofiti per recentralitzar el pas de trens regionals de
velocitat alta, trens de mitja distància i trens d’alta velocitat
llarga distància pel nostre centre urbà.

Quart.

Instar al Ministeri de Foment a garantir una connexió ràpida
d’uns quaranta minuts amb Barcelona des de l’estació central
de Tarragona, amb trens de velocitat ràpida, com ja tenen
Lleida i Girona.

Cinquè. Instar a la Generalitat de Catalunya a potenciar el servei de
rodalies i la seva qualitat a fi i efecte de donar resposta a la
ciutat i al conjunt del territori.
Sisè.

Notificar aquests acords al Govern d’Espanya, al Ministeri de
Foment, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a tots els grups
parlamentaris del Congrés i del Senat.
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6.

Aprovació de la moció que presenten els grups municipals de
CiU, PSC i UNICAT per una acció urgent, viable i eficaç amb
garanties per tots els afectats de l’Hepatitis C.

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, amb el vot a favor dels grups municipals
de CIU (4), UNICAT (3), PSC (2) i IC-V (1), i amb l’abstenció del PP (1),
acorda:
Atès que s’estima entre un 1,5 i un 2,5% de la població les persones
infectades amb el virus de l’hepatitis C, si bé només una part d’elles
presenten simptomatologia, i que les afectacions a llarg termini de la
malaltia causen complicacions molt severes i deteriorament en la qualitat
de vida de les persones infectades.
Atès que fa quinze anys que l'hepatitis C es tracta amb els mateixos
fàrmacs, a partir d’un tractament llarg (entre 6 i 12 mesos) que provoca
efectes secundaris importants i taxes de curació baixes en alguns
genotips virals, i que l'arribada dels nous fàrmacs antivirals ha comportat
la possibilitat de curació en un percentatge molt alt i el potencial
d’eradicar la malaltia.
Atès que les empreses farmacèutiques que comercialitzen aquests nous
fàrmacs imposen un preu abusiu per cadascun dels tractaments (entre
25.000 i 65.000€ per persona) i que el Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat del govern de l’Estat Espanyol ha anunciat un sostre de
despesa de 125 milions € en el cas del Simprevir i Telaprevir, un futur
sostre amb el Daclatsavir, i en el cas del Sofosbuvir no s’ha aconseguit
cap sostre de despesa (el que impossibilita atendre en la seva totalitat les
més de 30.000 les persones que requereixen en tractament).
Atès el pla Estratègic per a l’Abordatge de l’Hepatitis C endegat pel
govern de l’Estat, amb l’objectiu (entre d’altres) d’incrementar el
coneixement de l’epidemiologia de la malaltia, en un marc de lenta
resposta de les administracions competents i de supeditació als
problemes de finançament.
Atès que és necessari un gran pacte a nivell europeu, entre la indústria
farmacèutica, les autoritats sanitàries i els representants polítics, per
establir polítiques consensuades, de llarg recorregut i que garanteixin uns
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preus raonables i compatibles amb l’irrenunciable dret bàsic i universal
d’accés als medicaments del nostre sistema públic de salut. Això suposa,
entre d’altres accions, revisar la llei de patents europea i desbloquejar el
Consell de la Directiva de Transparència i Fixació de Preus dels
Medicaments.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Demanar al Govern de l’Estat incrementar els recursos
existents pel subministrament del tractament d’última generació
(incorporat al Sistema Nacional de Salut) a la totalitat de les
persones afectades per Hepatitis C, sempre sota criteris
mèdics.

Segon.

Demanar al govern de l’Estat que impulsi a la UE un pla de
treball per garantir un equilibri que comporti, entre d’altres, un
control dels preus, que impliqui un canvi en la normativa
europea sobre patents de fàrmacs, així com una revisió dels
fons europeus destinats a R+D de la indústria farmacèutica que
garanteixi un retorn dels recursos públics en forma de preus
ajustats.

Tercer.

Demanar a la Conselleria de Salut de la Generalitat de
Catalunya la implementació del Pla Estratègic Integral per a les
Hepatitis Víriques.

Quart.

Donar trasllat d'aquests acords al Ministeri de Sanitat, a la
Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, a la
Plataforma d'Afectats per l'Hepatitis C (PLAFH), Associació
Catalana de Malalts d'Hepatitis (ASSCAT), als grups polítics del
Congrés, el Senat i el Parlament de Catalunya.

7.

Aprovació de la moció que presenten els grups municipals de
CiU i PSC per a la modificació de la Llei 27/2014, de 27 de
novembre, de l’Impost sobre Societats, respecte de les
obligacions tributàries que imposa a les entitats sense ànim de
lucre.

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, amb el vot a favor dels grups municipals
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de CIU (4), UNICAT (3), PSC (2) i IC-V (1), i amb el vot en contra del PP
(1), acorda:
L’entrada en vigor de la Llei 27/2014 sobre l’Impost de Societats,
aprovada a les Corts, i publicada al BOE el passat 28 de novembre,
suposa que totes les entitats i associacions sense ànim de lucre hauran
de presentar la declaració de l'impost de societats sense cap excepció a
partir de l'any 2016, en relació a l'exercici comptable 2015.
En aquest sentit, la nova regulació obliga a les entitats socials, culturals,
associacions cíviques i clubs esportius sense ànim de lucre a declarar
l'impost de societats, i sigui quin sigui el seu volum i dimensió. Fins ara,
les entitats parcialment exemptes, no estaven obligades a presentar
l’impost si no feien activitat econòmica i, a més, complien els requisits
següents: Que els seus ingressos no superessin els 100.000 euros
anuals, que els seus ingressos sotmesos a retenció no superessin els
2.000 euros anuals, i que totes les rendes no exemptes que obtinguessin
estiguessin sotmeses a retenció.
Tot i què d’entrada és satisfactòria tota iniciativa -que d’acord amb els
principis democràtics del nostre Estat de Dret i seguretat jurídiquesimpliqui potenciar la transparència financera i comptable de qualsevol
entitat i associació, sempre i quan, però, la nova llei vetlli -i en cap cas
suposi- una complicació administrativa i burocràtica que dificulti o
impedeixi la capacitat de gestió d'unes entitats -la gran majoria amb pocs
recursos humans i financers-, les quals principalment, es troben dirigides
i gestionades per persones que exerceixen voluntàriament aquesta
responsabilitat social.
Certament, la desaparició d'aquests supòsits d'exempció que
esmentàvem, -tot i que no han de suposar una nova càrrega tributàriapoden dificultar –sinó van acompanyats d’un suport administratiu explícitel funcionament mateix de les associacions.
Per tot plegat, aquesta Llei del Govern del PP suposa un atac directe a la
viabilitat del teixit associatiu català i del conjunt de l’Estat, que té en el
món local una especial incidència pel seu arrelament dins la vida dels
barris dels nostres municipis i ocupa de forma voluntària un gran nombre
de ciutadans i ciutadanes que altruísticament dediquen esforços i temps
en tirar endavant el món associatiu cívic, social, cultural, i esportiu.
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En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Mostrar el recolzament a totes les federacions i plataformes
d'entitats i associacions del municipi que s’han manifestat en
contra de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats davant
d'una mesura que, els obliga a portar una doble partida de
comptabilitat, i que els tracta de forma anàloga amb una
societat mercantil.

Segon.

Reiterem el reconeixement i compromís cap a la important
tasca que realitzen totes les entitats sense ànim de lucre, la
seva democràcia interna, transparència econòmica, i
sostenibilitat dels seus projectes socials, educatius, culturals i
esportius, així com la gran tasca voluntària i participativa que hi
dediquen molts dels nostres conciutadans.

Tercer.

Defensem d’acord amb els principis democràtics del nostre
Estat de Dret i seguretat jurídiques totes aquelles iniciatives
que vetllin i impliquin potenciar la transparència financera i
comptable de qualsevol entitat i associació, sempre i quan
vagin acompanyades d’un suport i assessorament administratiu
que capaciti la gestió d'unes entitats la gran majoria amb pocs
recursos humans i financers.

Quart.

Instar al Govern espanyol a modificar la Llei 27/2014 de
l’Impost sobre Societats per tal de simplificar –sense
menystenir la transparència- les obligacions tributàries de les
associacions i entitats sense ànim de lucre i recuperar els
supòsits d’exempció que existien fins a l’entrada en vigor de la
nova normativa els quals no dificultaven el desenvolupament
de la iniciativa social.

Cinquè. Demanar al Parlament de Catalunya i al Govern de la
Generalitat a que instin al Govern de l’Estat a desenvolupar un
nou marc fiscal per a les associacions en el què es reconegui el
valor de la forma jurídica d'associació com eina de cohesió
social, integradora i de saludable autogestió de la ciutadania,
activa, compromesa i participativa.
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Sisè.

8.

Fer arribar aquests acords al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, als grups parlamentaris i a la Mesa
del Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat, i al
Parlament de Catalunya, així com a les Federacions i
plataformes contràries a la Llei 27/2014 i a totes les
associacions i entitats del municipi.

Aprovació dels convenis d’adhesió a la comunitat de municipis
de servei d’aigua del Tarragonès i amb EMATSA.

Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Marcelo Javier Tarantino per dir que en la votació
de l’acord s’abstindrà per coherència amb el seu grup malgrat que ell,
personalment, votaria en contra. No estan d’acord en que una qüestió tan
important es resolgui tan ràpid. No és una qüestió de majoria o no,
caldria analitzar-ho més detingudament.
El Sr. alcalde respon que el procés arrencà fa uns deu anys i que s’ha
treballat molt sobre la qüestió. S’han fet molts esborranys dels textos fins
aconseguir l’acord que tenim entre les mans. El Sr. Gavaldà havia
explicat, en nombrosos plenaris, les negociacions dutes a terme en cada
moment. Finalment, el darrer desencadenant o accelerant ha estat la
pressió del Departament de Justícia de la Generalitat atesa la necessitat
d’abastir el Centre Penitenciari amb aigua del Consorci d’Aigües de
Tarragona i aquesta fet ha suscitat l’interès d’EMATSA per gestionar el
municipi.
El Sr. Tarantino diu que el seu grup dubta si és millor que la gestió de
l’aigua la continuï fent l’ajuntament o no.
Intervé el Sr. Gavaldà i diu que es porta uns quants anys negociant la
qüestió. En aquest sentit, cal recordar que hi ha un acord plenari de
desembre de 2010, adoptat per unanimitat, que faculta l’alcalde per
negociar l’establiment d’un acord amb Ematsa per a ser sotmès al
plenari. Tanmateix, és cert que aquest moment, a tocar de les eleccions
municipals, no és el més adequat, però una qüestió externa a
l’ajuntament com és el proveïment del futur Centre Penitenciari i la
construcció del corresponent ramal de subministrament han precipitat els
esdeveniments i han propiciat tancar un acord que valorem com a
globalment positiu per al nostre municipi.
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Hauria estat millor, continua dient el S. Gavaldà, un acord unànime dels
diferents grups municipals, o almenys una majoria més sòlida en termes
de compromís. Més enllà de posicionaments, hem de ser rigorosos i
succintament escau defensar les bondats dels acords:
En primer lloc cal dir que en els darrers 6/7 anys, l’ajuntament ha fet un
considerable esforç d’inversió en les infraestructures necessàries per al
proveïment d’aigua a la població: el nou dipòsit de 2000 m3 al Clot del
Llop, un segon dipòsit de 1400 m3 a Mas de Panxé, el nou ramal d’aigua
des de les instal·lacions del CAT fins a Mas de Pallarès, més de 6000 m/l
de canonada des d’aquest punt fins al dipòsit del Clot del Llop i fins als
Cocons, com a més importants. Totes aquestes instal·lacions permeten
abastir una bona part del municipi, al mateix temps que ens vàrem dotar
d’un Pla director del proveïment d’aigua al municipi.
Tanmateix, la complexa realitat del nostre municipi, amb una
considerable dispersió urbanística i per tant poblacional com la que
tenim, fa enormement difícil, si no impossible, que l’ajuntament pugui
assumir directament el subministrament d’aigua en l’àmbit de tot el terme
municipal; per altra banda, l’ajuntament no disposa dels recursos tècnics,
econòmics i humans adequats per a fer-hi front. Això fa del tot
aconsellable delegar la prestació del servei a una empresa
especialitzada.
En aquest sentit, doncs, es garanteix una millor eficiència del servei en
tots els àmbits del municipi, malgrat la complexitat del proveïment que
acabem d’assenyalar. Quan hi ha una avaria o bé un problema en algun
dels pous que abasteixen actualment les urbanitzacions, la solució es vol
d’immediat, i només una empresa com Ematsa pot donar resposta
immediata a aquestes contingències, més si tenim en compte la
proximitat de la seva seu i que ja proveeix part del terme municipal.
Alhora, cal tenir en compte també la qüestió de responsabilitat tant en els
abastaments de titularitat municipal com en els que efectuen les entitats
privades que gestionen el proveïments des dels pous propis a cada una
de les urbanitzacions, doncs l’administració pública i en aquest cas
l’ajuntament, en matèria de responsabilitat, sempre ha de respondre, ni
que sigui subsidiàriament. Hem de tenir en compte les possibilitats de
contaminació per infiltracions al subsòl provinents dels sistemes de
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sanejament (filtracions d’aigües residuals). EMATSA té la capacitat per
detectar immediatament la presència de contaminants, respondre a la
situació i proveir d’aigua potable a la major brevetat.
L’ajuntament, per altra banda, deixarà de suportar el cost de la reserva
d’aigua que tenim per a futurs proveïments provinent del Consorci
d’Aigües de Tarragona; actualment el cost anual d’aquesta reserva és de
120.000 euros, que passarà a assumir Ematsa.
Un capítol important que també recull el conveni és que a partir de la
data de la incorporació del servei a Ematsa, tots els costos derivats de
les inversions d’ampliació, millora o de qualsevol altre tipus, que calgui
realitzar, tals com nous dipòsits, canonades de connexió, manteniments
de les instal·lacions, etc. aniran a càrrec d’Ematsa, i en cap cas podran
ser repercutides a l’ajuntament ni als usuaris, llevat de les noves xarxes
en baixa.
El conveni inicialment previst s’ha dividit en dos documents, un a signar
amb la Comunitat de municipis de servei d’aigua del Tarragonès i un altre
amb EMATSA.
En aquest segon document, s’incorporen, a més dels nuclis que ja
gestiona l’esmentada empresa, els que actualment s’abasteixen de la
xarxa municipal.
La resta de sectors s’incorporaran a mesura que les circumstàncies de
cada cas ho facin necessari. Em refereixo a les urbanitzacions que
actualment s’abasteixen de pous de la pròpia comunitat. Excepció feta de
la Cativera, per la distància que hi ha amb la xarxa, Sant Roc, doncs és
un subministrament compartit amb la Secuita i les urbanitzacions de
Santa Tecla i Mas de Gerembí.
Respecte dels sectors de nova implantació, els costos de les connexions
seran a càrrec dels promotors.
També hem de dir que si bé el cost mig de l’aigua, tenint en compte el
tercer bloc, és superior al que s’aplica al municipi actualment, s’ha
convingut un període de 7 anys per convergir en les tarifes. És un cost
assumible si en contrapartida tens una major eficàcia en el servei, tenint
en compte, per altra banda, que l’ajuntament també hauria d’incrementar

24

progressivament la tarifa actual de continuar mantenint el servei al seu
càrrec.
Finalment, considerant que es tracta d’una qüestió prou important, seria
bo que s’argumentessin les respectives posicions dels grups que votaran
contràriament la proposta.
Després d’aquesta explicació intervé el Sr. alcalde i conclou que aquest
és un acord que es pot qualificar de satisfactori no per a l’ajuntament si
no per atot el municipi. Alhora reconeix la tasca negociadora exercida pel
Sr. Gavaldà tant en els darrers anys com en aquests últims mesos.
Intervé el Sr. Joan Morlà per explicar el vot negatiu de la formació que
representa adduint les següents raons:
Titlla de poc ètic assolir aquest acord a tres mesos de les eleccions
municipals, més si tenim en compte que es preveu un canvi polític a
l’ajuntament.
No hi ha un estudi econòmic real del que pagaria una persona.
EMATSA aplica una quota fixa de 10 € als abonats que tenen un sol bany
i de 20 € si en tenen dos.
Entenem que l’increment de la quota és notable, doncs és relativament
senzill arribar al tercer tram establert. Hem, de tenir en compte que
Catalunya és una de les Comunitats Autònomes que més aigua
consumeix.
També cal tenir present que al municipi hi ha, majoritàriament, parcel·les
amb jardí, moltes piscines, etc.
Tampoc s’ha esmentat que EMATSA només ha mostrat interès en
gestionar el proveïment arran de l’entrada en funcionament del Centre
Penitenciari.
Alhora, s’ha obviat de dir que l’ajuntament va crear una xarxa de
canonades, de forma molt encertada, i que ara la que se n’aprofitarà
serà EMATSA i a més, les emprarà per subministrar aigua del pou de la
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Bonaigua, al seu preu. S’incrementarà substancialment el preu del
subministrament, i més ara, en temps de crisi.
El Sr. Gavaldà diu que la propera entrada en servei del Centre
Penitenciari, efectivament ha facilitat l’acord amb EMATSA, fins ara
reticent per la complexitat urbanística del nostre municipi.
El Sr. Morlà diu que una persona acostumada a afrontar tota mena de
problemàtiques no pot esgrimir aquest argument. Alhora, caldrà preveure
que l’ajuntament haurà de pagar l’aigua que consumeix, sigui al camp de
futbol, per al reg, etc.
L’alcalde diu que al nucli urbà hi resideixen unes 1.200 persones
respecte de les més de 4.000 que hi ha en tot el terme municipal.
Actualment hi ha sis urbanitzacions que paguen l’aigua a aquest preu i 4
urbanitzacions més han demanat el subministrament mitjançant
EMATSA.
En quant a la pujada que de preu, caldrà esperar al 2.022 per veure’n
l’abast. Al nucli urbà fa uns 8 o 10 anys que no es toca la tarifa i s’han
d’afrontar, en aquest període, importants inversions, com el canvi de
canonades. Alhora, no tenim infraestructura per fer front a les avaries i
menys si aquestes es produeixen en festius.
Intervé el Sr. Carles Guillén per manifestar el seu desconcert davant el
posicionament del grup d’UNICAT, doncs han aprovat cada any el
pressupost municipal sense qüestionar res respecte el proveïment
d’aigua i els costos circumdants. A més, qui haurà de fer front a una
avaria que es pugui produir en l’abastament al Centre Penitenciari.
El Sr. Morlà veu poc provable que de nou en nou es produeixi una avaria
a la canonada que abastarà la presó.
Intervé el Sr. Virgili per puntualitzar que hi ha matisos de l’acord que no
els acaben de quadrar. Que tot plegat s’ha precipitat
Finalment, el ple de l’ajuntament, amb el vot a favor dels grups
municipals de CIU (4), PSC (2) i PP (1), amb l’abstenció del IC-V (1) i
amb el vot en contra d’UNICAT (3), acorda:
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El subministrament domiciliari d’aigua potable és una competència
municipal de prestació obligatòria, si bé la seva gestió pot realitzar-se a
través d’una empresa privada, ja sigui en règim de concessió o
mitjançant una altra fórmula jurídica legal.
La prestació d’aquest servei al nostre municipi, com a conseqüència de la
nostra realitat urbanística, amb una notable dispersió de nuclis de
població en l’àmbit del terme municipal, és força complexa. Actualment,
el servei d’abastament es realitza fonamentalment en tres modalitats
diferents:
1. Sectors que abasteix l’ajuntament des de la xarxa municipal: nucli
històric de la vila i eixample, Masia de Boronat, la Bonaigua i Coll
de Tapioles.
2. Sectors que proveeix, des de finals dels anys 90, l’empresa
Ematsa: Esplai, Mas de Moregons, Manous 1 i 2, Bonaire, la
Quadra i, des més recentment, Parc de Llevant.
3. La resta de nuclis o urbanitzacions que s’abasteixen de pous
generalment de titularitat de les respectives comunitats de
propietaris, que n’efectuen al gestió.
Certament, aquesta complexa realitat fa molt difícil que la prestació del
servei la pugui efectuar directament l’ajuntament, que no disposa dels
recursos tècnics i personals necessaris per una gestió eficient d’un servei
tan bàsic, sobretot tenint en compte, com ja s’ha dit, la dispersió de nuclis
existent.
És per això que durant els darrers anys i de manera més decidida des de
l’any 2010 arran de l’aprovació l’any anterior del nou POUM que
contemplava nous creixements poblacionals, l’ajuntament ha considerat
convenient establir, progressivament en el temps a mesura que les
necessitats ho requereixin, un sistema de gestió integral de proveïment
d’aigua a la població del municipi, que garanteixi la màxima eficiència i
qualitat en el servei, mitjançant una empresa especialitzada.
De tot això se n’ha informat i tractat en anteriors plenaris i en el ple de 30
de desembre de 2010 fou aprovat per unanimitat de tots els regidors
facultar l’alcalde per a la negociació i establiment d’un acord marc amb
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EMATSA en els termes anteriorment expressats, sens perjudici de
l’aprovació, en el seu cas, de l’acord definitiu pel ple de l’ajuntament.
Aquestes negociacions al llarg d’aquests 4 anys finalment han permès
incorporar aquells aspectes de l’acord que l’ajuntament considerava més
rellevants, com són els compromisos respecte les futures inversions,
l’establiment d’un període transitori per a la convergència de tarifes i
l’assumpció per Ematsa del cost del cabal de reserva d’aigua del CAT,
principalment.
Els municipis de Tarragona i la Canonja van constituir la Comunitat de
Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès, –en endavant, la
Comunitat–, en data 24 de gener de 2013, amb l’objectiu de gestionar
conjuntament les tasques i funcions comunes relatives als serveis
municipals d’abastament d’aigua en baixa o subministrament domiciliari
d’aigua potable de consum humà i de clavegueram i depuració, dels que
són titulars els municipis agrupats, d’acord amb les seves finalitats.
Les finalitats d’aquesta Comunitat són les de planificació d’accions
conjuntes de forma transversal, la coordinació i direcció comuna, la
definició de propostes de millora i la unificació dels criteris en la
realització dels serveis municipals d’abastament d’aigua en baixa o
subministrament domiciliari d’aigua de consum humà i de clavegueram i
depuració.
Posteriorment, el municipi dels Pallaresos també es va adherir a aquesta
Comunitat.
Atès que el municipi del Catllar ha mostrat el seu interès en ésser
destinatari de la totalitat dels serveis oferts per aquesta Comunitat de
municipis, i a aquest efecte, es fa necessari que el Ple de l’ajuntament
aprovi el respectiu Conveni d’adhesió, de determinar la seva incorporació
com a nou municipi agrupat, aprovant els seus Estatuts i acceptant de
forma expressa el contingut de la seva disposició transitòria tercera,
segons la qual la pertinença a la Comunitat no atribueix la condició
d’accionista ni cap dret ni facultat vers l’Empresa Municipal d’Aigües de
Tarragona, SA, prestatària del servei .
Atès que la incorporació com a nou membre agrupat implica que
l’ajuntament, si n’hi ha, hagi d’abonar la compensació econòmica
corresponent, que es calcularà tenint en compte la naturalesa dels costos
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suportats fins aleshores pels municipis constituents de la Comunitat, en
la proporció corresponent. A títol informatiu fins ara no n’hi ha hagut i no
s’espera que n’hi hagi en el pròxims anys.
Així doncs, examinat el text del Conveni d’adhesió a la Comunitat de
Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès en el que es concreten els
extrems esmentats, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Vistos els articles 25, 26 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de règim local.
Vistos els articles 52 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
309 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 l’adhesió a la Comunitat de Municipis de Serveis
d’Aigua del Tarragonès amb l’objecte de gestionar
conjuntament les tasques i funcions comunes relatives als
serveis municipals d’abastament d’aigua en baixa o
subministrament domiciliari d’aigua de consum humà i de
clavegueram i depuració.

Segon.

Aprovar el conveni regulador que ha de vehicular aquesta
adhesió així com aprovar-ne, també, els estatuts de l’entitat.

Tercer.

Acceptar expressament la condició establerta per la Disposició
Transitòria tercera dels Estatus de la Comunitat de Municipis
de Serveis d’Aigua del Tarragonès.

Quart.

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

Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord a la Comunitat de Municipis de
Serveis d’Aigua del Tarragonès i a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació, en legal
forma i a la resta de municipis integrants de la mateixa.
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Sisè.

Donar publicitat de l’acord amb exposició del mateix al tauler
d’anuncis i a la web municipal.

Setè.

Aprovar el conveni amb l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de
Tarragona, S.A. (EMATSA) per a la prestació del servei d’aigua
de consum humà al municipi.”

I, essent les set i tres minuts del vespre, i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde, agraint la presència del públic i convidant-lo a
assistir a la propera sessió del ple, aixeca la sessió, de la qual, jo, el
secretari, estenc la present acta.
Vist i plau,
L’alcalde

El secretari
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