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ASSISTENTS

PRESIDENTA
Pilar Romero Gracia

REGIDORS
Sílvia Farrero Tahull
Francesc Sentis Escamilla
Montserrat Muñoz Madueño
Mari Carmen Marín Hidalgo
Jordi Moliné Górriz
Josep Brugarola Arall
Pedro José Martínez Guindos
Juan Miguel Teruel Girol

HAN EXCUSAT L'ASSISTÉruC¡N
Jordi Llopart iSenent
Ma Dolores Juncal Santos

A Creixell, a les set de la tarda del dia
disset de gener de dos mil dinou, es
reuneixen en la Sala d'Actes de la Casa
de la Vila, el ple de la Corporació per tal
de celebrar SESSIÓ ORDINARIA en 1a
convocatória amb I'assisténcia dels Srs.
regidors expressats al marge.

Presideix la sra. 1a Tinent d'alcalde amb
I'assisténcia del sr. secretari de la
Corporació.

SECRETARI
Josep Ma. Piqué iCugat.

Obert l'acte per la sra. Presidenta, i

abans de passar a la deliberació dels
punts de I'ORDRE DEL DIA d'acord amb
els articles 82.3 i 97.3 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Régim
Jurídic de les Entitats Locals, es proposa
la urgéncia de sotmetre a la consideració
del Ple eltema següent:

APROVAR, S' ESCAU, EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL TARRAGO^IES 

' 
L'AJUNTAMENT DE CREIXELL RELATIU AL

qRaGRAMA DE TREBALL r FORMACTÓ ADREFAT A PERSOwES ATURADES
covvocArÓrue 2018

El Ple de la Corporació, per unanimitat dels nou membres assistents dels onze que el
formen, i d'acord amb I'establert a I'article 91 del R.O.F.E.L. declara la urgéncia del
tema i que es passi a tractar després dels punts de I'ordre del dia, abans de precs i

preguntes.

Es passa tot seguit a la delÍberació dels punts de I'ORDRE DEL DfA Í s'adopten els
següents

ACORDS

I.. APROVACIÓ, $ ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ONOIruANN ANTERIOR DE
DATA 20 DE DESEMBRE DE 2018.

Feta avinent pel sr. secretari I'acta de la sessió anterior celebrada el passat 20 de
desembre de 2018, es troba conforme i s'aprova per unanimitat dels nou membres
assistents dels onze que formen el Consell Plenari.
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2.. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE L'ALCALDIA SOBRE LA
SITUACIÓ DE LA PAGESIA I EL SECTOR AGRARI AL CAMP DE TARRAGONA.
UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA.

Dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de data 10 de gener de 2019

El sector agrari a /es comarques del Camp de Tarragona, pel que fa al conreus de
I'avellana i I'olivera, aquest any ha sofert importants pérdues de collita degut a una
climatologia totalment adversa; amb unes fortes ventades a principis d'any que van
arribar a malmetre fins i tot algunes plantacions, especialment d'avellaner,
comprometent la producció de cara a les properes campanyes, i una sequera
persrsfenf que s'arrossegava d'anys anteriors, i que amb I'arribada de /es pluges
continuades de frnals d'estiu i principis de tardor, han acabat perjudicant la migrada
producció, ja sigui al moment de plegar les avellanes o de collir /es o/ives.

La pérdua de producció oscil'la entre el 50% i el 70%o, d'avellana o d'oliva, per la qual
cosa, les persones que esfan al cap davant d'explotacions d'avellaners o oliveres,
veuran e/s seus rngressos considerablement reduits a causa d'una collita tan migrada.
Sense oblidar e/s preug que pel que fa a I'avellana, des del 2015 han sofert una
pérdua 41%o , segons es desprdn de Ia cotitzacions de /a Llotja de Reus. En elcas de
I'oli d'oliva d'extra verge aquest baixada de preu és del 14,670/0, respecte a les mitjana
de /es 4 darreres campanyes, segons fons del Ministeri d'Agricultura, Pesca ¡
Alimentació.

lJn altre element a tenir en compte, és la reducció de /es ajudes agráries respecte al
sr'sfema redistributiu anterior, tan pel que fa a I'oli com a la fruita seca. A més, a la fruita
seca li ha estat suprimida l'ajuda d'Estat, provocant la no diferenciació dels imports
entre professionals i no professionals, campanya 2011/12 (42,89€/ha), reduint-se a
progressivament fins arribar a 7üha, que mai ha arribat a mans de la pagesia, i
quedant eliminada I'any 2018. Per part de la Generalitat, elpressupost destinat a partir
de la campanya 2014/15 va ser 0€.

Per tant, la reducció dels ajuts directes FEAGA junt amb I'eliminació de I'aiut d'Estat i el
de la Generalitat, i la no compensació per un nou ajut connectat, han contribuit a Ia
pérdua de la viabilitat de /es explotacions d'avellaners.

D'altra banda, augment de cosf de I'energia ha estat imparable en aquest darrers
anys. Si bé el barril de petroli de I'Arganització de Paisos Productors de Petroli (OPEP)
s'ha encarit un 11% entre juliol i octubre de 2018, el gasoil agrícola ha passat, en el
mateix període, d'una mitjana de 0,679€/litre a 0,961€Jlitre, amb ofertes gue superen la
l'Euro per litre, és a dir, un encariment d'un 41,5%.
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Pel que fa a l'energia eléctrica, I'Estat espanyol en 10 anys ha escalat dotze llocs en el
ránquing de paisos europeus amb l'electricitat més cara, ¡des de l'any 2008 ha passat
dets 13,66€els lOO KWh ats 23,83€ el 2018, segons /es dades d'Eurostat. És a dir,
aixó significa un augment acumulat del 75,5yo per les famílies. En e/ cas de
I'agricultura aquest augment és slfua en el 899/0, respecte l'any 2010, segons /es dades
publícades pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Aquest encariment empitjora encara més la viabilitat de les explotacions, alhora que
anirá acompanyat de I'augment d'altres cosfos addicionals de producció, com el dels
fertilitzants, els frtosanitaris, e/s p/ásfibg els pneumdfics i els lubricants. La pagesia no
pot repercutir aquests encariment en e/s preus que percep per /es seves produccions a
causa de la feble posíció que té dins la cadena alimentária.

En aquesf cas, caldria la implementació d'unes rnesures per part del Govern de I'Estat,
i els grups parlamentaris del Congrés i del Senat, que modifiquessrn la legislacíó per
tal d'aconseguir un gasoil professional agrícola, ramader i forestal amb un preu
exclusiu de 0,021ilL d'impost especial d'hidrocarburs, el mínim establert a Ia Unió
Europea (Directiva 96/2003/CE), així com I'aplicació d'un IVA reduit del 10%.

Donada la importáncia económica i social d?guesfs conreus //enyosos al Camp de
Tarragona, aquesta alcaldia proposa a la Comissió lnformativa i de Seguiment
dictamini favorablement els següenfs acordsi e/s sofmeti a la consideració del Ple de
Ia Corporació,

Afesa Ia proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la Corporació,
aquesta Comissió Informativa i de Seguiment, per quatre vots a favor corresponenfs a/s
regidors srs/res. Sílvia Farrero Tahull (3 vofs PDICAT), i Pilar Romero Gracia (1 vot de
FIC) i cinc abstencions @rresponenfs a/s regidors srVres. Montserrat Muñoz Madueño
(2 vots PSC-CP), Jordi Moliné Górriz (2 vots ERC-AM) i Juan Miguel Teruel Giral d'lCV-
EU-AE (1 vot) dictamina favorablement la proposició presentada i la proposen al Ple de
la Corporació, perqué adopti el conesponent acord tal i com está redactat en la
proposta.

Sotmesa la proposició dictaminada favorablement a la consideració del Ple de la
Corporació, aquest acorda per unanimitat dels nou membres assistents dels onze que
formen la Corporació acorda.

Primer.- lnstar al Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat a

- Articular mesures per poder pal'liar aquesta situació de crisi conjuntural i estructural a
qué es veu abocada la pagesia al nostre territori.
- Establir un refinangament dels crédits per als joves incorporats als conreus de
l'avellana i I'olivera.
- Possibilitar I'accés a les pólisses per a fe front a les despeses corrents a retornar en 4
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anys iamb un interés 0.
- Establir avals per a les mesures de finangament i refinangament .

- Promoure campanyes per afavorir el consum d'avellanes i de I'oli d'oliva verge extra.
- Adequar els móduls de I'IRPF de l'exercici 2018 per aquests conreus i zona afectada,
tenint en compte la reducció de la producció com a conseqüéncia de les adversitats
climátiques.
- Establir novament i de forma íntegre, almenys per a un període de 3 anys, l'ajut
nacional previst a I'OCM dels productes agraris per a les superfícies d'avellaner, tant
pel secá com pel regadiu.
- Defensar l'articulació d'un ajut addicional, temporal, "ad-hoc" i urgent per I'avellana
per part del Consell de la Unió Europea, per un període excepcional de 3 anys, d'acord
amb el que preveu de l'article 42 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
- Establir un ajornament extraordinari del pagament de les quotes de la Seguretat per a
la pagesia professional.

Segon.- Notificar I'aprovació d'aquesta Moció

- Hrble. Sra. Teresa Jordá i Roura
Consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Gran Via de les Corts Catalanes,612-614
08007-Barcelona

- Excel'lentíssimo. Sr Luís Plana Puchadas
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
Paseo de Infanta lsabel, 1

28071- Madrid

- Excel'lentíssima. Sra. María Jesús Montero Cuadrado
Ministra de Hacienda
c/ Alcalá, 9
28071- Madrid

- Excel'lentíssima. Sra. Magdalena Valerio Cordero
Ministra de Trabajo; Migraciones y Seguridad Social
Paseo de la Castellana, 63
28071- Madrid

- Sr. Joan Caball iSubirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
Casa de l'Agricultura- C. Ulldecona,2l-33, 2" Planta
08038 - Barcelona
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3..APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL TARRAGOT.¡ÉS I UAJUNTAMENT DE CREIXELL RELATIU AL
PROGRAMA DE TREBALL I FORMAGIÓ ADRE9AT A PERSONES ATURADES
CONVOCATÓRA 2018

Vista la proposta del Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del
Tarragonés i I'Ajuntament de Creixell relatiu al programa Treball i Formació adregat a
persones aturades convocatória 2A18, l'objecte del qual és establir una línia de
cooperació mútua entre el Consell Comarcal del Tárragonés i I'Ajuntament per tal de
dinamitzar les polítiques d'ocupació del municipi, dotant a persones aturades
d'experiéncia laboral així com d'una formació dirigida a millorar la seva inserció
sociolaboral.

El contingut del Conveni es transcriu literalment a continuació:

"A Tarragona, a 1 5 de gener de 2019
REUNITS

D'UNA PART, e/ Sr Daniel Cid Rícote, president del Consell Comarcal del Tarragonés
amb domicili al carrer de /es Coques, núm. 3 d'aquesta ciutat.

I D'ALTRA PART, e/ Sr. Jordi Llopart Senent, Alcalde del municipi de Creixell, actuant
en nom i representació del seu Ajuntament, i amb domicili al carrer Església, 3,

d'aquesta població.

Les parfs es reconeixen capacitat m(ttua per a Ia celebració d'aquest acte,

MANIFESTEN

PRIMER.- Que conscients de la necessifaf de millorar la qualitat de vida de /es
persones a la Comarca, el Consell Comarcal del Tarragonds ve desenvolupant una
série de programes i actuacions encaminades a assoÍr una millor formació i inserció
laboral de /es persones.

SEGOru.- EI Seruei d'Ocupació de Catalunya, mitjangant I'Ordre TSF/156/2018, de 20
de setembre, va aprovar /es bases del Programa Treball i Formació adregat a
persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per
desocupació i a /es persones percepfores de Renda Garantida de la Ciutadania i
Dones. Mitjangant Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, va obrir convocatória per a
I'any 2018 per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.

TERCER.- Que d'acord amb la óase 5.1 de I'Ordre esmentada els projectes tenen un
carácter estrictament comarcal, i per tant no precisen de I'acord de govern de I'entitat
local municipal, si óé atenent a que el treballador que durá a terme /es fasgues
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proposades realitzará el projecte en espais i instal'lacions municipals es precís
subscriure el present conveni en aquest sentit.

Al respecte cal tenir en compte que per a Ia concessió de Ia subvenció del Programa
Treball i Farmació, i en atenció a la base 23 ac) de la referida Ordre, será d'obligat
compliment que les activitats a realitzar per /es persones desfinatáries:

- siguin competéncia de I'entitat beneficiária, ja sigui própia o fruit d'una delegació de
competéncies o de l'instrument.

- no poden substituir llocs de treball estructurals, per tant, han de ser activitats
addicionals a I'activitat habitualdel personal de I'administració local.

- han d'estar directament relacionades amb I'interés general i social al qual serveix
l'entitat beneficiari a.

Les actuacions a realitzar han de tenir la consideració de supralocals, i han d'estar
dins de les compeféncies que té atribuides el consell comarcal.

D'acord amb I'añicle 25.c del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, no existeix
impediment per tal que I'administració local li delegui o encarregui Ia competéncia local
al consell comarcal.

QUART.- L'objectiu fonamental del Projecte, amb la col'laboració del Servei
d'Ocupació de Catalunya, és e/ de dotar a /es persones aturades d'experiéncia laboral
en obres i servers d'interés social així com rebre una formació dirigida a la seva
i nserció saciolaboral.

CTNQUÉ.- Que l'Ajuntament, un cop consultat, ha mostraf rnferés per aquest Projecte
de treball i formació, amb la voluntat de que es desenvolupin aquesfes fasques en e/
seu municipi.

I en conseqüéncia, ambdues parts estabteixen /es següents;CLAUSU¿ES

1. Aquest conveni té per objecte la concreció d'algunes accions i iniciatives, en el
marc de I'esmentat Programa Treball i Formació, mitjangant la corresponsabilització
de I'Ajuntament en /es actuacions a dur a terme, per tal de millorar la qualitat de
vida i el nivell d'integració de /es persones, principalment en aquells col'lectius amb
més dificultafs per accedir al mercat de treball.

2. Ambdues parts acorden impulsar I'esmentat programa en el marc de I'Ordre
TSF/156/2018, de 20 de setembre de la Generalitat de Catalunya i mitjangant
Resolució TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, va obrir convocatória per a I'any 2018 per
a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació.
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3. L'Ajuntament accepfa expressament que per part de /es persones contractades en
el programa, i durant la vigéncia del mateix, s'actui i es faci ús dels espais i
instal.lacions municipals en e/s fermes esfab/erfs en el projecte, procedint a delegar
al Consell Comarcal Ia competéncia exclusiva i específica en alló que sigui precís
pel correcte desenvolupament del projecte al municipi, sempre d'acord amb les
indicacions i limitacions que des del municipi s'esfab/eixin, amb el compromís de
facilítar I'assoliment dels objectius esfab/erfs en el referit programa, i en compliment
del que estableix la Base 5.1 de I'esmentada Ordre, assenyalanf expressament que
la contractació per part del Consell Comarcal de /es persones destinatáries del
programa no substitueix llocs de treball estructuralg essenf activitats addicionals a
I'activitat habitual del personal de I'administració local. Així mateix /es actuacions
esfan directament relacionades amb I'interés general i social al qualserveix I'entitat
beneficiária.

4. El Consell Comarcal com a entitat beneficiária del programa i ocupadora de /es
persones treballadores es fará cárrec de Ia formacíó i/o vígiláncia dels riscos
laborals d'aplicació al lloc de treball, en coardinació amb el propi pla de prevenció
municipal i d'acord amb Ia normativa vigent.

5. LAjuntament es fará cárrec del material, EPI's i resta de eines i instruments
necessaris per desenvolupar les tasques, així com, si s'escau, de les despeses de
kilometratge del treballador que en els seu cas es puguin generar, essent a cárrec
del Consell la resta de despeses de caire laboral i de seguretat social del
treballador.

6. L'Ajuntamenf disposará d'una persona encarregada d'organitzar i vigilar el correcte
i adequat compliment de /es fasgues encomanades als treballadors en el municipi.
Els treballadors hauran de signar un document acreditatiu d'haver rebut /es elnes i
material necessarl per desenvolupar /es fasgues, una cópia d'aquest document, si
escau, es fará arribar al Consell Comarcal.

7. Atenent a que I'esmentat programa ve derivat de I'opo¡tuna convocatória per part
del Servei d'Ocupació de Catalunya, la vigéncia i virtualitat d'aquest conveni ve
condicionada al reguisifs i durada establerta per la oportuna Resolució de
subvenció destinada al desenvolupament del Programa Treball i Formació adregat
a persones en sifuació d'atur que hagin exhaurít la prestació i/o el subsidi per
desocupació, RGC i Dones per a I'exercici 2018.

8. Aquest conveni entrará en vigor a partir del dia de l'inici de I'execució del programa,
i tindrá una durada de srs rnesos des de I'inici de /es actuacions per aquelles
contractacions laborals establertes per aquest termini, i de dotze r??esos per aquells
municipis que disposin de treballadors amb contracte laboral previst amb aquest
termini, o bé fins la durada total del Programa Treball i Formació establert per la
Resolució dictada a I'efecte. No obstant aixó, qualsevolde /es pañs podrá amb una
antelació mínima de 3 mesos denunciar el present conveni sempre i quan ho
notifiqui formalmenf a /es altres pafts;passaf aquest termini de denúncia el conveni
quedará sense efecfes respecte aldenunciant.
En el supósif d'incompliment per alguna de /es parts dels acords esfab/erfs, /es
responsabititats carresponents, i possó/es despeses indemnitzatóries, aniran a
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cárrec de la part que de forma unilateral hagi incomplert les c/áusu/es del conveni.
9. Seran causes de resolució del conveni /es següenfs;

a) L'incompliment per part d'alguna de /es parts dels acords esfaó/erfs.
b) La inexisténcia, a judici del Consell, d'utilitat pública pel que fa al
desenvol u pament del mateix.
c) La finalització, per causes objectíves. de /es fonts de finangament que permeten
dur a terme el projecte.

El Consell Comarcal té la facultat d'interpretar el mateix, així com de resoldre els
dubtes que n'ofereixi la seva execució.

10. Per executar aquest convenino és necessari establir una organització per a la seva
gestió.

11. Si es produís I'extinció del conveni per causa distinta a la conclusió del seu termini
de vigéncia i si hi hagués una actuació puntual en curs per part de l'Ajuntament,
aquesta s'haurá de concloure degudament i al seu cárrec.

12.E1 present conveni té naturalesa administrativa, pel gue correspondrá a la
jurisdicció contenciosa-administrativa el coneixement de /es griesfions litigioses que
puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i efectes del mateix.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signem en dos
exemplars, en el lloc i data esmentats a I'encapgalament.

El president del Consell Comarcal del Tárragonég Daniel Cid Ricote
L'alcalde de I'Ajuntament de Creixell, Jordi Llopart i Senenf'

Atés I'art. 303, 306.1 , 307 i 3A9.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el Reglament d'obres, activitatsi serueis dels ens locals.

Sotmesa la proposició que no ha estat dictaminada, a la consideració del Ple de la
Corporació, aquest acorda per unanimitat dels nou membres assistents dels onze que
formen la Corporació acorda.

Primer.- Aprovar la proposta del Conveni de col'laboració entre el Consell Comarcal
del Tarragonds i l'Ajuntament de Creixell relatiu al programa Treball i Formació adregat
a persones aturades convocatória 2018.

Segon.- Notificar l'acord al Consell Comarcal delTarragonés

4.. PRECS ¡ PREGUNTES.

La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés, diu que aquests dies ha sortit una
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iniciativa des de I'ajuntament d'un procés participatiu El Pla d'Acció Municipal de la
Diputació de Tarragona per aguest any 2019, ens ha atorgat una subvenció per import
de 50.000 € per portar a terme projectes d'infraestructura al nostre municipi. Al seu
parer caldria:

1.- Canviar els contenidors que hi ha prop del restaurant Sant Miquel, perqué tapen
molt la visibilitat als vehicles gue surten del párquing.

2.- El vial Sud delferrocarril, que va cap als edificis Constel'lació, esfá molt malament i
hi ha molts forats, essenf un perill per als usuaris i una via de responsabilitat
patrimonial cap a I'ajuntament.

3.- El ramal del clavegueram municipal gue passa per sota de la via del tren i está
trencada cal que es faci I'actuació pertinent per SAUR concessionária del seruei.

4.- Hi ha zones de la població, on e/s xiprers dels jardins de /es cases invadeixen la
vorera f no es pof passar.

La sra presidenta li contesta que parlará amb la Brigada municipal d'obres i serveis per
tal que donin solució al que vosté planteja el més aviat que es pugui.

El regidor sr. Jordi Moliné Górriz, portaveu del grup d'Esquerra Republicana de
Catalunya Acord Municipal vol que consti que el seu grup rebutja I'actuació de Ia policia
espanyola en la detenció que va fer abans d'ahir d'alcaldes, periodistes i gent de
Girona perqué se'ls investiga per participar en el tall de vies a Girona per l'aniversari de
l'1-O. Ha de prevaldre la llibertat d'expressió.

El regidor sr. Juan Miguel Teruel Girol, portaveu del grup d'lniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida iAlternativa Entesa, diu que li ha arribat una queixa dels velns
de I'immoble de la plaga Església 1, el que hi ha la Caixa, que des del pati de la finca
del darrere hi ha una planta trepadora d'heura que els invadeix el cel obert, si
l'ajuntament pot per alguna cosa amb Ia propietat, perqué així mateix invadeix la zona
del párquing.

La sra presidenta li contesta que parlará amb la Brigada municipal d'obres i serveis per
tal que donin solució al que vosté planteja el més aviat que es pugui.

La sra. presidenta fa palés el suport de I'ajuntament amb la família del nen Julen que
va caure en un pou al municipi de Totalán (Málaga).

I no havent-hi cap més assumpte a tractar per ordre de la presidéncia s'aixeca la
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sessió a dos quarts de vuit de la tarda, de la qual s'estén aquesta acta de qué certifico.

La presidenta, El secretari,

Pilar Romero Gracia. J Ma. Piqué iCugat


