AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 5 DE JULIOL DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia cinc de juliol 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
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Carles Guillén i Montserrat.
Excusen la seva absència:
M Goretti Gatell i Anglès
Ilé Gomis i Quintero
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, compareix el Sr. Francesc Virgili Güell el qual
manifesta haver rebut la credencial com a regidor d’aquest ajuntament.
Acte seguit procedeix al jurament o promesa del càrrec, manifestant
Per imperatiu legal prometo per la meva consciencia i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’ajuntament del Catllar amb lleialtat al rei,
guardar i fer guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Acte seguit pren possessió del càrrec i passa a formar part del Ple com a membre
de ple dret.
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Seguidament passen a tractar-se els punts inclosos a l’orde del dia.
A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 7 DE JUNY DE 2018.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de
data 7 de juny 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, un cop esmenada, amb el
següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat, Antonio López
López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
S’absté el regidor Francesc Virgili Güell
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat.
2.

PROPOSTA D’INFORME FAVORABLE PER AL RECONEIXEMENT DE
COMPATIBILITAT
PER
A
L’EXERCICI
D’ACTIVITATS
PROFESSIONALS, LABORALS, MERCANTILS O INDUSTRIALS DEL
TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT SR. J R M V.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Mitjançant escrit de 11 de juny de 2018 (RE núm. 2345) el Sr. J.R.M.V., operari
de la brigada, va sol·licitar autorització de la corporació per exercir una activitat
privada i per compte propi, en règim d’autònom, al negoci de restauració de la
seva esposa.
Les funcions a desenvolupar són donar suport puntual al servei de restauració
del negoci de la seva esposa. El bar està situat a la localitat de Vila-seca, en
concret a La Pineda i s’anomena “Bar Carmen”.
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El Sr. J.R.M.V. és personal laboral en virtut del procés selectiu per formació de
borsa de treball per a personal de brigada peons serveis comeses diverses i
amb contracte de treball des del dia 15 de març de 2018, amb una jornada
laboral de 40 hores a la setmana.
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.
L’exercici d’un segon lloc de treball, càrrec o funció en el sector públic requerirà,
ex article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, 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, 6 del Reial decret 598/1985
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.
El procediment per a reconèixer la compatibilitat ve regulat als articles 9 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre i 16 i següents de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat.
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.
Per tot això, proposo que el Ple acordi:
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Primer.

Atorgar el reconeixement de compatibilitat per a l’exercici d’activitats
professionals al Sr. J.R.M.V., personal laboral, operari de la brigada
municipal, per a l’exercici de l’activitat privada i per compte propi, al
Bar Carmen, d’acord amb allò sol·licitat.

Segon.

Notificar aquest acord a l’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.

Tercer.

Notificar aquest acord a l’interessat i a la representació sindical del
personal laboral, en legal forma.”

El regidor Sr. Antonio López posa de manifests que l’interessat ha iniciat
l’activitat privada abans de l’acord del Ple i això no està bé.
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, Francesc Virgili
Güell, Joan Díaz i Rull, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i
Montserrat, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez
Molina i Eva Zafra Agea.
Vots en contra: cap
Abstencions: cap
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per unanimitat.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL POUM NÚMERO 7 PROMOGUDA PER L’AJUNTAMENT PER A LA
INCLUSIÓ A LA SUBCLAU 24A D’ACTUACIONS ESPECÍFIQUES
D’INTERÈS PÚBLIC EN EL MEDI RURAL.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“El POUM del Catllar va ser aprovat definitivament i el seu text refós publicat al
Diari Oficial de la Generalitat del 9 de febrer de 2010. Posteriorment, la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, a petició de l’Ajuntament, va
procedir a la correcció d’errades materials (exp. 1) i ho va publicar al Diari
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Oficial de la Generalitat el 2 de juny de 2010. La mateixa Comissió, en sessió
del 28 d’octubre de 2010, acordà l’aprovació definitiva de les modificacions
puntuals 1 i 2, publicada al Diari Oficial de la Generalitat el 17 de gener de 2011.
Posteriorment, s‘han tramitat tres expedients de correcció d’errades i quatre
més de modificacions puntuals, a banda dels que actualment es troben en
tramitació.
Durant el temps transcorregut des de l’entrada en vigir del POUM es constata
que és del tot aconsellable, com després es dirà, procedir a introduir una nova
modificació puntual en el seu redactat per tal d’incorporar actuacions
específiques d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi rural, als usos
permesos dins la subclau 24a, que fou creada mitjançant l’expedient de
modificació puntual del POUM número 3 per dissociació de l’antiga clau 24 en
dues, als efectes de relaxar la rigidesa de la màxima protecció dispensada al
SNU, essent la subclau que ens ocupa la referida a la zona septentrional i
oriental del terme municipal i on ja s’hi preveuen usos agrícoles, forestals,
explotacions ramaderes i infraestructures generals relatives al sistema
urbanístic de serveis tècnics i ambientals.
Mitjançant Provisió de l’alcaldia de data 26 de juny de 2017, es va iniciar
l’expedient de modificació número 7 del Pla d’ordenació urbanística municipal
amb aquesta comesa.
A aquest efecte l’arquitecte municipal i alhora redactor del POUM, va elaborar
la proposta de modificació que es transcriu tot seguit:
“1.- ANTECEDENTS
En el POUM aprovat definitivament (text refós publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya del 9 de febrer de 2010), es contemplen cinc tipus de
sòl no urbanitzable:
-

Rural, clau 20 (art. 138)
Agrícola de valor, clau 21 (art. 139)
Forestal de valor, clau 22 (art. 140)
Interès ecològic i paisatgístic, clau 24 (art. 141)
Altres usos, clau 26 (art. 142)
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El sòl rural és un no urbanitzable genèric, periurbà, amb funció de límit,
inespecífic, bàsicament situat a l’entorn dels nuclis.
Els sòls de valor agrícola corresponen a terres fèrtils de regadiu al voltant de
cursos hídrics. Les parcel·les són de reduïdes dimensions. Els de valor forestal
estan ocupats per masses boscoses que mereixen una especial protecció i que
convé mantenir i protegir. El sòl d’altres usos és una tipificació específica i
exclusiva pels terrenys del camp de golf.
Queda només el sòl d’Interès ecològic i paisatgístic, (clau 24), per tal d’acabar
d’abastar la resta del terme municipal. Pel fet de ser el de màxima protecció no
hauria de tenir aquest caire residual que té actualment i que ja ha comportat
algun problema. És convenient, en canvi, recuperar l’esperit que va inspirar la
tipificació del sòl no urbanitzable en l’etapa de l’aprovació inicial el POUM. En
aquell moment es creia necessari delimitar una gran zona amb valors
paisatgístics molt interessants coincident amb el comellar que s’inicia al carener
de la carretera del Coll de Tapioles i descendeix cap al sud, adquirint amplitud
i vistes cap al mar, per darrere de les urbanitzacions de la carretera del Pont
d’Armentera. Aquest és el sòl on calia extremar les precaucions i preservar-lo
de determinades actuacions que, tot i ser coherents amb la naturalesa del sòl
no urbanitzable, no resultava convenient que s’implantessin en un paratge tan
sensible i exposat.
Una visió excessivament restrictiva i mal inspirada en les determinacions del
Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, va provocar que les cauteles de
la clau 24, pensades inicialment per l’entorn descrit en el paràgraf anterior,
acabessin estenent-se a la major part del terme municipal, sense una base
argumental sòlida. L’aplicació estricta d’aquests criteris, fora de l’entorn de
referència, va portat a la denegació de l’autorització de diverses activitats que,
allà on es plantejaven, eren perfectament assumibles, i fins i tot convenients.
Tot plegat ja va ser motiu d’una primera modificació puntual del POUM, la núm.
3, en vigor, mitjançant la que es va crear la subclau 24a. S’incloïen en la subclau
24a els sòls delimitats en els plànols i que, tot i pertànyer a la clau 24 i ser
d’interès ecològic i paisatgístic, no precisaven un grau de protecció tan elevat.
Tanmateix, la modificació puntual del POUM núm. 3, encara es va quedar curta
pel que fa als usos permesos a la subclau 24a, perquè no hi va incloure aquelles
activitats vinculades a la naturalesa rústica del sòl que poden ser beneficioses
i fins i tot convenient d’admetre. Es tracta de les actuacions específiques que
siguin d’interès públic o social, que contribueixin a l’ordenació i el
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desenvolupament rurals o que hagin d’emplaçar-se en el medi rural, en la
mesura que contribueixin en la millora d’aquest medi.
2.- OBJECTIUS
Es tracta de mantenir íntegre l’esperit de la subclau 24a, que correspon a
aquelles zones de sòl no urbanitzable que no precisen un grau de protecció tan
elevat, però admetent també les actuacions específiques que siguin d’interès
públic i social. Actualment, d’acord amb el punt 5 de l’article 141 de les Normes
del POUM, a la subclau 24a s’hi permet l’ús ramader, amb condicions més
restrictives per les edificacions que es precisin, i també la implantació
d’infraestructures destinades als tractaments d’aigües.
Amb la present modificació es proposa admetre les actuacions específiques
que siguin d’interès públic i social. Per això es requereix afegir un altre paràgraf
al punt 5 de l’article 141 de les Normes del POUM, de manera que quedaria
amb el següent contingut (en negreta: paràgraf que s’afegeix):
“5.- Condicions d’ús de la subclau 24a
S’inclouen en la subclau 24a els sòls delimitats en els plànols i que, tot i
pertànyer a la clau 24 i ser d’interès ecològic i paisatgístic, no precisen un grau
de protecció tan elevat.
En la subclau 24a s’admet l’ús ramader. Les construccions destinades a l’ús
ramader hauran de complir les determinacions de l’article 132 (punt 3.2) i, a
més, hauran d’estar integrades paisatgísticament a l’entorn, cosa que es
garantirà també mitjançant la utilització de formes i materials adients. Si no es
justifiquen solucions més adequades, les construccions ramaderes hauran de
ser de fusta de fusta o bé revestides amb arrebossats pintats de color ocre i
també s’hauran de cobrir amb cobertes inclinades de teules de colors
tradicionals.
En la subclau 24a s’admet la construcció d’infraestructures de caràcter general
relatives al sistema urbanístic de serveis tècnics i ambientals del tipus TA3
(art.100), que hauran d’estar localitzades a la zona de policia de les lleres (art.
93). L’autorització d’aquestes construccions no precisarà l’aprovació prèvia d’un
pla especial urbanístic autònom.
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En la subclau 24a s’admeten les actuacions específiques d’interès públic que
s’hagin d’emplaçar en el medi rural, amb les obres i instal·lacions mínimes i
imprescindibles per a l’ús de què es tracti, que no superaran un sostre de 150
m2 per cada hectàrea de sòl. Entre aquestes actuacions hi ha:
1.- Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d’educació en el
lleure i d’esbarjo que es desenvolupin a l’aire lliure.
2.- Els horts col·lectius amb finalitat recreativa o assistencial.
3.- Les hípiques i els centres d’acollida, de pupil·latge i de conservació o de
recuperació d’animals.
4.- Els casals de vacances i activitats complementàries i annexes”.
En data 26 de juliol de 2017 es va sotmetre l’expedient de referència a la
consideració de l’autoritat ambiental als efectes de determinar-ne la subjecció
a avaluació ambiental estratègica ordinària o simplificada o declarar-la no
subjecta a avaluació ambiental.
Mitjançant informe tècnic de l’oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental
del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 14 de setembre de 2017 es
va confirmar la necessitat de sotmetre l’expedient al tràmit previst a l’article 45
de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, relatiu a l’avaluació
de l’impacte ambiental simplificada.
Davant aquesta situació es recavà l’assistència tècnica del Servei d’Assistència
Municipal de la Diputació de Tarragona per a la redacció del document
ambiental estratègic adequat a la finalitat pretesa, el qual fou lliurat a
l’ajuntament en data 20 de juny de 2018. El qual consta a l’expedient i es dóna
per reproduït.
En data 22 de juny de 2018, es va emetre l’informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment legal a seguir en la tramitació de l’expedient.
Els articles 96 i concordants del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme estableixen que la tramitació de
les modificacions dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal segueixen la
mateixa tramitació que l’establerta per a l’aprovació
d’aquests. En
conseqüència correspon a l’ajuntament l’aprovació inicial i la provisional i a la
CTUT l’aprovació definitiva. Aprovada inicialment la modificació es posarà a
informació pública per un termini de quaranta cinc dies, es recavaran els
informes dels organismes competents en la matèria i es comunicarà a les
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corporacions locals limítrofes. Alhora es sol·licitarà informe previ a la pròpia
CTUT.
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.
D'acord amb l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim
Local, serà competència del Ple l'aprovació inicial del planejament general.
De conformitat amb l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, els acords que correspongui
adoptar a la corporació en la tramitació dels instruments de planejament general
previstos en la legislació urbanística, requereix el vot favorable de la majoria
absoluta del número legal de membres de la Corporació, és a dir, 6 vots
favorables a la proposta d'acord, donat que el número legal de membres de la
Corporació és d’11.
Per tot això, proposo que el Ple de l’Ajuntament adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal núm. 7 per tal que s’admetin en aquelles zones
de sòl no urbanitzable subclau 24a, les actuacions específiques que
siguin d’interès públic i social i l’estudi ambiental estratègic per a
l’avaluació ambiental estratègica simplificada.

Segon.

Obrir un període d'informació pública per un termini de quaranta-cinc
dies mitjançant anunci que s’inserirà al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en
un diari de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal i
en la seu electrònica de l’ajuntament, als efectes de presentació de
possibles al·legacions.
El document també es podrà consultar presencialment a les oficines
municipals, durant el període referit, de dilluns a divendres de nou del
matí a dues del migdia.
Així mateix, s’acorda que, de manera simultània, es doni audiència
als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confronti amb els del
municipi que és objecte del pla i se sotmeti el Pla a les consultes que
procedeixin de les administracions públiques afectades i del públic
interessat.
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Tercer.

Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de
llurs competències sectorials.

Quart.

Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari al senyor
alcalde per la signatura de quan documents requereixi la formalització
d’aquest acord

Cinquè. Contra aquest acord, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no
qualificats, 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, Francesc Virgili
Güell, Joan Díaz i Rull, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i
Montserrat, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez
Molina i Eva Zafra Agea.
Vots en contra: cap
Abstencions: cap
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’ADOPCIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN EN
RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE
REQUISITS BÀSICS PER A LES DESPESES I OBLIGACIONS, I DEL
CONTROL INHERENT AL A PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT,
COM A PROCEDIMENT PER A L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ
INTERVENTOR
SOBRE
ELS
DRETS
I
INGRESSOS
DE
L’AJUNTAMENT.

Es dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“
A. ANTECEDENTS
1. La funció de control intern de la gestió econòmica financera i
pressupostària de les entitats locals es regula amb caràcter general
en els articles 92, 133 i 136 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases
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del règim local (LRBRL), i en els articles 213 i següents del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i concretament,
en el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim
jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD
424/2017).
2. L’article 213 del TRLRHL estableix que les funcions de control intern
s’exerciran en les entitats locals amb l’extensió i efectes que es
determinen en els articles següents de la llei, respecte de la seva
gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats
mercantils d’elles dependents, en les seves modalitats de funció
interventora, funció de control financer, inclosa l’auditoria de comptes
de les entitats locals que es determinin reglamentàriament i funció de
control de l’eficàcia.
3. El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament
previst a l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i la
seva finalitat és la regulació dels procediments de control intern, la
metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació a les entitats locals en
termes homogenis amb els desenvolupats en altres àmbits del sector
públic.
4. Per l’Alcaldia, en Resolució de data 21 de juny de 2018, s’ha disposat
la formació d’Expedient per a, conforme l’article 13.1 del Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del Sector Públic Local, la implantació, en el seu
cas, del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics en quan a les despeses i obligacions, respecte dels extrems
fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i de
substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost
limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat.
5. En data 26 de juny de 2018 s’ha emès Informe del Secretari
Interventor, de l’Entitat.
B. LEGISLACIÓ APLICABLE
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Està constituïda bàsicament per les següents normes :
a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL)
b. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
c. Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic
del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017)
d. Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional
e. Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de
Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per Acord de 7 de juliol
de 2011, pel que és d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de
la Llei general pressupostària, respecte l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.

C. FONAMENTS DE DRET
1. L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat
local, en l’exercici de les seves funcions de control intern, està sotmès als
principis d’autonomia funcional, exercici desconcentrat i procediment
contradictori i haurà d’exercir el control intern amb plena autonomia
respecte de les autoritats i les altres entitats la gestió de les quals sigui
objecte del control. A aquests efectes, els funcionaris que el portin a
terme han de tenir independència funcional respecte dels titulars de les
entitats controlades. L’òrgan interventor ha de disposar d’un model de
control eficaç i per a això se li han d’habilitar els mitjans necessaris i
suficients.
A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs,
el control efectiu de, com a mínim, el vuitanta per cent del pressupost
general consolidat de l’exercici mitjançant l’aplicació de les modalitats de
funció interventora i control financer, i del cent per cent del mateix en el
transcurs de tres anys consecutius.
2. L’article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que l’òrgan interventor pot
fer ús, en l’exercici de les seves funcions de control, del deure de
col·laboració, de la facultat de sol·licitar assessorament, de la defensa
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jurídica i de la facultat de revisió dels sistemes informàtics de gestió
d’acord amb el que preveuen els paràgrafs següents.
Concretament, l’apartat 4 d’aquest article 6, estableix que els òrgans
interventors poden sol·licitar, a través del president de l’entitat local,
l’assessorament i informe dels serveis d’assistència municipal i dels
òrgans competents de les diputacions provincials, els cabildos, els
consells insulars i les comunitats autònomes uniprovincials.
3. Previ informe de l'òrgan interventor i a proposta del President, el Ple de
l'Entitat Local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia, segons l'article 219.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
en relació amb el 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual
es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic
Local.
4. En matèria de drets i ingressos, l'exercici de l'expressada funció
interventora comprendrà la intervenció crítica o prèvia de tot acte,
document o expedient susceptible de produir drets de contingut econòmic
i ingressos o moviment de fons de valors.
La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat
local (i la dels seus organismes autònoms) es podrà substituir, sempre
que ho acordi el ple, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat
i, si s’escau, pel control posterior dels drets i ingressos de la tresoreria de
l’entitat mitjançant l’exercici del control financer; com a procediment per
a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos, en els
termes que preveuen els articles 9.1 i 40 del RD 424/2017.
L'apartat 2 del citat article 9 disposa que el control posterior dels drets i
ingressos de la Tresoreria de l'Entitat Local i la dels seus organismes
autònoms s'efectuarà mitjançant l'exercici del control financer.
Serà el Ple de la Corporació l'òrgan competent que podrà acordar la
substitució de la fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de
raó en comptabilitat i per actuacions comprovatòries de control financer.
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Aquest control financer posterior es durà a terme mitjançant la utilització
de tècniques de mostreig o auditoria que han de ser objecte de valoració
i desenvolupament per part de la Intervenció d'aquest Ajuntament.
No obstant això, ha de tenir-se en compte que no serà possible acordar
la substitució de la fiscalització prèvia de tots els drets i ingressos de
l'Entitat, ja que, conforme l'article 9.3 del Reial decret 424/2017, de 28
d'abril, els actes d'ordenació i pagament material derivats de devolucions
d'ingressos indeguts sempre seran sotmesos a la funció interventora
plena prèvia.
En tot cas, de no acordar-se de forma expressa la referida substitució,
serà aplicable fiscalització prèvia plena a tots els actes, documents o
expedients susceptibles de produir drets de contingut econòmic i
ingressos o moviment de fons de valors.
5. Els articles 7 i següents del RD 424/2017 estableixen que la funció
interventora, que podrà ser exercida com a fiscalització prèvia o com a
intervenció prèvia, segons el cas, té per objecte controlar, abans que
siguin aprovats, els actes de l’entitat local i dels seus organismes
autònoms, sigui quina sigui la seva qualificació, i, en els supòsits en què
ho determini la normativa aplicable, els consorcis adscrits, que donen lloc
al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els
ingressos i pagaments que se’n derivin, i la inversió o l’aplicació en
general dels seus fons públics, amb la finalitat d’assegurar que la seva
gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas.
Pel que fa referència al procediment per a l’exercici de la funció
interventora sobre despeses i obligacions, l’article 13.1 del mateix RD
424/2017, de 28 d’abril, estableix que, previ informe de l’òrgan interventor
i a proposta del president, el Ple de l’Entitat local podrà acordar el règim
de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics. Per tots
aquests casos en què el Ple acordi la fiscalització i intervenció limitada
prèvia, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics que
es detallen a l’apartat 2 de l’article 13, estant subjectes a control posterior,
mitjançant l’exercici del control financer.
Per a la determinació dels requisits considerats bàsics cal atendre a
aquells que assegurin l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i
la igualtat de tracte en les actuacions públiques, i resultaran d’aplicació
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en tot cas els requisits bàsics recollits en l’Acord del Consell de Ministres
vigent en cada moment, en tot allò que sigui d’aplicació a les entitats
locals.
I en conseqüència, resultarà aplicable el règim ordinari de fiscalització i
intervenció prèvia respecte dels tipus de despeses i obligacions per als
quals no s’hagi acordat el règim de requisits bàsics als efectes de
fiscalització i intervenció limitada prèvia, el mateix que, al marge ja
d’acord, per a les despeses de quantia indeterminada.
Com ja s’ha avançat, en els casos en què el Ple adopti el règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, l’òrgan
interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics següents :
a. L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és
l’adequat a la naturalesa de la despesa o obligació que es
proposi contreure. S’entén que el crèdit és adequat quan financi
obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de
la tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits dels
articles 172 i 176 del TRLRHL.
En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a
despeses amb finançament afectat s’ha de comprovar que els
recursos que les financen són executius, i s’ha d’acreditar amb
l’existència de documents fefaents que n’acreditin l’efectivitat.
Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de
caràcter plurianual s’ha de comprovar, a més, si es compleix el
que preceptua l’article 174 del TRLRHL.
S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a
contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de
l’entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
b. Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan
competent. En tot cas s’ha de comprovar la competència de
l’òrgan de contractació o concedent de la subvenció quan
aquest òrgan no tingui atribuïda la facultat per aprovar les
despeses de què es tracti.
c. Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés
de gestió, determini el ple a proposta del president i previ
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informe de l’òrgan interventor.
A aquests efectes,
independentment que el Ple hagi dictat acord o no, es
consideren, en tot cas, transcendents en el procés de gestió els
aspectes que fixi l’acord de Consell de Ministres vigent respecte
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics,
en els supòsits que siguin aplicables a les entitats locals, que
s’han de comprovar en tots els tipus de despesa que comprèn.
6. En relació a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia
de requisits bàsics respecte de despeses i obligacions, l’article 13 RD
424/2017, de 28 d’abril, preveu que, addicionalment, el Ple de la
corporació pugui aprovar altres extrems addicionals que tindran la
consideració de requisits o tràmits essencials. Aquests extrems
haurien de tenir com a finalitat assegurar l’objectivitat, la
transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les
actuacions públiques.
No obstant, encara que l’Entitat no hi acordi d’addicionals essencials,
els òrgans de control que observin alguna incidència en el compliment
dels requisits propis d’un expedient sempre podran fer ús de la seva
facultat de formular observacions complementàries en la fiscalització i
intervenció limitada prèvia, conforme es preveu a l’article 14 del RD
424/2017, de 28 d’abril, que disposa que “l’òrgan interventor pot
formular les observacions complementàries que consideri
convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes
suspensius en la tramitació dels expedients. Respecte a aquestes
observacions no és procedent el plantejament de discrepància”.
7. L’Informe emès per la Secretaria Intervenció de l’Entitat va considerar
adient, i aquesta Presidència assumeix el seu criteri a efectes de
Proposta d’Acord, l’aplicació del règim de fiscalització limitada prèvia
de despeses i obligacions en règim de requisits bàsics, respecte dels
extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article
152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
8. I igualment van considerar adient el mateix Informe de Secretaria
Intervenció de l’Entitat la proposta d’Acord de substitució de la
fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat
local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control
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inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a
l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos.
En raó dels anteriors antecedents, normativa aplicable i fonaments, i d’acord
amb els Informes d’Intervenció i de Secretaria General de l’Entitat, aquesta
Alcaldia formula al Ple proposta d’adopció d’Acord
Primer.

De substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost
limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat,
com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els
seus drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i
40 de la norma reglamentària esmentada, amb efectes igualment d’1
de juliol de 2018.

Segon.

D’adopció del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de
requisits bàsics per a l’exercici de la funció interventora sobre
despeses i obligacions, en els termes que preveu l’article 13.1 de
l’esmentat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, i respecte dels
extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article
152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària,
i també amb efectes d’1 de juliol de 2018.

Tercer.

De declaració expressa que qualsevol altra tipologia de despesa
també estarà sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de
requisits bàsics, havent-se de comprovar els extrems generals
regulats en el citat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril.

Quart.

De deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a
l’Ajuntament que contradigui la normativa vigent en matèria de control
intern, a partir de 1 de juliol de 2018.”

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, Francesc Virgili
Güell, Joan Díaz i Rull, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i
Montserrat, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez
Molina i Eva Zafra Agea.
Vots en contra: cap
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Abstencions: cap
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per unanimitat.
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
5.

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC,
UNICAT, PDECAT, ERC I ICV, DE REBUIG A LA DECISIÓ JUDICIAL
D’ALLIBERAR “LA MANADA” I PER EXIGIR QUE ES CONTINUÏ
DESENVOLUPAMENT EL PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE.

Es dóna compte de la següent moció:
“La lluita contra la violència masclista ha de ser una prioritat per a tota la
societat i partits polítics i, en primera instància, una obligació dels governs i de
totes les administracions. Per això, des d'aquest Ajuntament mostrem el
nostre rebuig més contundentment a la decisió de l’Audiència Provincial de
Navarra sobre el cas de “La Manada” que deixa els condemnats en llibertat
provisional amb una finança de 6.000 euros.
Aquesta nova decisió judicial és, a l’igual que la polèmica sentència, un
menyspreu cap a totes les dones, atès que suposa una legitimació de la
cultura de la violació, una revictimització de totes les dones agredides
sexualment, projecta un marc d'inseguretat i desemparament per a totes les
noies i dones, i dona un perillós missatge cap a tota la societat.
La condemna per abús sexual i no per violació va provocar un profund
rebuig social, amb mobilitzacions ciutadanes i crítiques polítiques i jurídiques,
per això no s'entén aquesta nova decisió judicial per l'impacte d'alarma
social que crea i el missatge que des del món judicial es transmet. Acatem la
sentència, com no pot ser d'altra manera en un Estat de Dret, però volem fer
palès el nostre enèrgic rebuig a la ideologia patriarcal que la sustenta. Tal com
demostra el vot particular del president del tribunal, José Francisco Cobo, que
advocava per prorrogar la presó provisional sense condicions, el problema no
és tant el marc legal, sinó la manca de voluntat d'aplicar-ho.
I és que tant la sentència de condemna, com aquesta nova decisió judicial,
demostren la necessitat urgent de formar en visió de gènere a tota la
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judicatura per acabar amb la justícia patriarcal i sentències que fomenten la
revictimització de les dones agredides, la impunitat dels agressors, el
masclisme i la cultura de la violació. La formació obligatòria en perspectiva de
gènere és una de les mesures previstes en el Pacte d'Estat contra la
violència de gènere, dins les 213 propostes d'actuació que aborden la
violència de gènere de forma integral, un Pacte que va ser proposta
socialista, i al qual el nou govern de l'Estat ha donat màxima prioritat. La
pròpia ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha confirmat que s'accelerà la
formació obligatòria de la judicatura.
Davant aquest context, els grups municipals del PSC, UNICAT, PDECAT, ERC
i ICV, proposem al ple de l’ajuntament l’adopció dels següents acords:
ACORDS
1/ Reiterar el compromís d'aquest Ajuntament amb la lluita contra la
violència masclista, com a prioritat política, destinant recursos, campanyes
d'informació, conscienciació, atenció, etc... i mostres de solidaritat col·lectiva
amb totes les dones víctimes, fent nostre també el lema Volem ser lliures, no
valentes.
2/ Instar el Govern de l’Estat a continuar desenvolupant el Pacte d’Estat
contra la violència de gènere, especialment les mesures de formació
obligatòria en gènere a tota l'Administració i també les mesures de coordinació
i recursos amb el món local per fer front comú contra el masclisme.
3/ Mostrar el nostre suport incondicional a les víctimes, moltes vegades
invisibles, dels abusos i agressions sexuals i el nostre rebuig a la sentència de
La Manada i la nova decisió judicial.
4/ Donar suport a les mobilitzacions dels moviments feministes contra la
nova decisió judicial amb una campanya informativa al municipi per fomentar la
participació, donant especialment veu a les entitats de dones i feministes del
municipi.
5/ Fer arribar aquesta moció a l'Audiència Provincial de Navarra, al
Ministeri de Justícia, al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i al
Consell General del Poder Judicial.”
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Francesc Virgili
Güell, Joan Díaz i Rull, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i
Montserrat, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez
Molina i Eva Zafra Agea.
Vots en contra: cap
Abstencions: cap
Amb la qual cosa la moció s’aprova per unanimitat.
6.

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’UNICAT,
PDECAT, ERC I ICV, PER DONAR SUPORT I ADHESIÓ A LES
CONCLUSIONS DEL PRIMER CONGRÉS CATALÀ EN DEFENSA DE
L’ESTAT DE DRET.

Es dóna compte de la següent moció:
“El dia 5 de maig de 2018 es va celebrar el “Primer Congrés Català en defensa
de l’Estat de Dret” al Paranimf de l’Edifici històric de la Universitat de Barcelona,
organitzat per la Comissió de Defensa de l’ICAB la Coordinadora de l’Advocacia
Catalana, el Col·lectiu Praga, Alerta Solidària, Òmnium Cultural, la Fundació
Catalunya i la Fundació Congrés de Cultura Catalana; i la col·laboració del
Col·lectiu Ronda, Drets, Irídia, la Càtedra Enric Prat de la Riba, l’Assemblea
Nacional Catalana i l’OSPDH, així com el suport de la Federació d’Associacions
d’Advocats Europea AED i de l’Associació Europea de Juristes ELDH.
El Congrés es va organitzar amb l’objectiu d’oferir un espai de coneixement i
generar debat sobre les diverses qüestions en matèria jurídica que s’han produït
a Catalunya en els darrers mesos, i que han tingut com a protagonistes la
ciutadania i les seves institucions.
El congrés es va concebre com una oportunitat per defensar l’estat de dret quan
s’esfondra sota una tirania a la qual, a més, es vol dotar de legitimitat jurídica.
El congrés va oferir una imatge de compromís amb la plena garantia dels drets
democràtics i dels drets civils i polítics.
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Com a resultat dels seus treballs, el congrés va aprovar unes conclusions,
l’adhesió i el suport a les quals es proposa al ple d’aquesta corporació
mitjançant l’aprovació dels següents:
ACORDS
Primer.- Donar suport i adherir-se a les conclusions del “Primer Congrés Català
en Defensa de l’Estat de Dret”, que es transcriuen a continuació:
1. La deriva repressiva de l’Estat espanyol ha degenerat en una doble
perversió de l’estructura de l’estat de dret. D’una banda, una desinhibida
vulneració dels drets fonamentals i, de l’altra, una palesa disminució de
la separació de poders. I en la mesura que aquestes dues perversions
han passat a formar part del funcionament habitual d’aquest estat a l’hora
d’afrontar la proposta política independentista, les possibilitats de
redreçar la situació a través dels tribunals interns són cada vegada més
escasses.
2. El Tribunal Constitucional no ha resolt en l’esfera que li corresponia el
conflicte de naturalesa política que se li plantejava, i ha derivat a la via
penal les actuacions pròpies d’un parlament. Amb aquesta actuació, s’ha
vulnerat de manera flagrant i greu el principi d’inviolabilitat que tenen
reconegudes totes les cambres legislatives i de representació. L’actuació
del Tribunal Suprem en la causa general contra els membres del Govern,
del Parlament i de les entitats de la societat civil ha contribuït a vulnerar
aquest principi, ha eliminat la separació de poders, ha compromès la
independència i la imparcialitat dels tribunals i ha posat en risc
nombrosos drets fonamentals en l’àmbit de l’exercici del dret de
representació política.
3. S’han produït nombroses violacions de drets: el de llibertat d’expressió,
el de reunió, el dret a la integritat física i a la prohibició de tractes
degradants, el dret de sufragi actiu i passiu, el dret a exercir el càrrec
públic lliurament i a no ser discriminat per opinions polítiques, el dret a la
llibertat, el dret al jutge imparcial i predeterminat per la llei, el principi de
legalitat, el dret a un procés amb totes les garanties i el dret a la defensa.
Tots aquests drets estan reconeguts a la Constitució espanyola, al
Conveni Europeu de Drets Humans, a la Declaració Universal de Drets
Humans i al Pacte internacional de Drets Civils i Polítics.
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4. Les intromissions il·legítimes a la llibertat d’expressió s’han produït quan
s’ha coartat o censurat la lliure expressió, fins i tot abans de ser emesa,
amb l’objectiu de procurar que hi hagi, d’aquesta manera, un efecte
dissuasiu en la discussió de qüestions d’interès general. En podem trobar
un exemple en la prohibició d’actes o reunions, en els registres a
empreses privades, seus de diaris o despatxos d’advocats. Tot es fa amb
l’única finalitat d’atemorir. També s’han produït altres vulneracions, com
quan durant l’1-O la ciutadania volia expressar-se pacíficament a través
del seu vot i la policia va atacar-la violentament. I darrerament, després
del referèndum, s’han produït vulneracions amb molta intensitat, en un
moment en què l’Estat ha entrat en una dinàmica d’atemoriment i
assetjament dels plantejaments independentistes, ja siguin defensats per
polítics, artistes, periodistes, mestres, o per la ciutadania en general.
Totes aquestes manifestacions són legítimes, tal com estableix el TEDH,
per més que xoquin, inquietin o ofeguin l’Estat o una part qualsevol de la
població.
5. S’ha creat un relat que converteix el moviment democràtic i pacífic en un
relat d’agressió i violència inexistent al voltant del referèndum de dia 1
d’octubre, que no va ser mai il·legal. En els processos judicials iniciats en
diversos tribunals de l’Estat, la lògica de guerra total, l’aplicació del dret
penal d’autor i el dret penal de l’enemic, es fa cada dia més evident. La
utilització del que s’anomenen “proves pericials d’intel·ligència”, una
pràctica nascuda en el marc de la lluita antiterrorista, s’activa ara, de
manera que la investigació es porta a terme per la policia i es valida
després per part dels tribunals. El jutge no està mai en contacte directe
amb les proves, sinó amb una informació seleccionada únicament per
reforçar la hipòtesi acusatòria.
6. Finalment, no es pararà de denunciar l’existència de presos i preses
polítiques, i la utilització de la presó preventiva com a mesura de coacció
injustificada i abusiva per doblegar ideologies, tenint en compte que es
viola el mateix dret penitenciari i es manté aquests presos en centres
allunyats de les seves famílies i del seu entorn.
Segon.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a l’ACM i al Parlament de
Catalunya.”
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Marcelo Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat, i Francesc Virgili
Güell.
Si 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.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
7.

DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL NÚM. 2018/235 AL 2018/282.

Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2018/235, de data
4 de juny, al 2018/282, de data 2 de juliol de 2018.
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats.
8.

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2018/246, DE 8 DE
JUNY, RELATIU AL NOMENAMENT DE NOVA TINENT D’ALCALDE.

Es dóna compte del decret de l’alcaldia número 2018/246, de data 8 de juny,
que diu el següent:
“La Sra. Teresa Maria Canela ha formalitzat la seva renuncia al càrrec de
regidora d’aquest ajuntament, la qual s’ha fet efectiva mitjançant la presa de
coneixement per part del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 7 de
juny.
La Sra. Teresa Maria Canela havia estat nomenada tercera tinent d’alcalde
d’aquest ajuntament, càrrec que ha quedat vacant degut a la renuncia abans
esmentada, per la qual cosa cal procedir a nomenar un nou regidor com a tercer
tinent d’alcalde.
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Vist el què disposen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local i 53 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que d’acord amb la normativa esmentada la designació i cessament dels
tinents d’alcalde és una competència de l’alcalde de lliure exercici.
En conseqüència, resolc:
Primer.- Nomenar com a tercera Tinent d’Alcalde de l’ajuntament la regidora
Sra. Maria Goretti Gatell i Anglès.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la regidora interessada, en legal forma,
tot advertint-la que s’entén acceptat tàcitament el nomenament si no
es manifesta res en contra en el termini de tres dies hàbils des de la
seva notificació o es fa ús de la delegació.
Tercer.- Donar publicitat a aquest nomenament a través del Tauler d’anuncis
municipal i del Butlletí Oficial de la Província
Quart.-

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

El Catllar, 8 de juny de 2018”
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats.
9.

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2018/247, DE 8 DE
JUNY, RELATIU AL NOMENAMENT DELS NOVA MEMBRE DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SUBSTITUCIÓ D’ALTRI.

Es dóna compte del decret de l’alcaldia número 2018/247, de data 8 de juny,
que diu el següent:
“La Sra. Teresa Maria Canela ha formalitzat la seva renuncia al càrrec de
regidora d’aquest ajuntament, la qual s’ha fet efectiva mitjançant la presa de
coneixement per part del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 7 de
juny.
La Sra. Teresa Maria Canela havia estat nomenada membre de la Junta de
Govern Local d’aquest ajuntament, càrrec que ha quedat vacant degut a la
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renuncia abans esmentada, per la qual cosa cal procedir a nomenar un nou
membre de la Junta de Govern Local
Vist el què disposen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local i 53 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que d’acord amb la normativa esmentada la designació i cessament dels
tinents d’alcalde és una competència de l’alcalde de lliure exercici.
En conseqüència, resolc:
Primer.- Nomenar com a membre de la Junta de Govern Local a la tercera
Tinent d’Alcalde de l’ajuntament Sra. Maria Goretti Gatell i Anglès.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la regidora interessada, en legal forma,
tot advertint-la que s’entén acceptat tàcitament el nomenament si no
es manifesta res en contra en el termini de tres dies hàbils des de la
seva notificació o es fa ús de la delegació.
Tercer.- Donar publicitat a aquest nomenament a través del Tauler d’anuncis
municipal i del Butlletí Oficial de la Província
Quart.-

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

El Catllar, 8 de juny de 2018”
Els membres de la corporació assistents en queden assabentats.
10. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
COMPLEMENTARI AL DE DATA 22-01-2018, RELATIU AL
COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT, REGLA DE LA
DESPESA I DEL DEUTE PÚBLIC EMÈS EN L’EXPEDIENT
D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2018.
Es dóna compte de l’informe de la intervenció municipal complementari al de
data 22.01.2018, relatiu al compliment de l’objectiu d’estabilitat, regla de la
despesa i del deute públic emès en l’expedient d’aprovació del pressupost per
a l’exercici de 2018, que diu el següent:
“1. ANTECEDENTS
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1.1. En data 12-04-2018, el Ple de la Corporació va aprovar definitivament el Pressupost
General de l’exercici 2018.
1.2. En els càlculs de l'estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa es van utilitzar les
previsions de la liquidació de drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes del 2017.
1.3. En relació al càlcul del deute viu no es va fer cap previsió, ja que a 31-12-2017 el pendent
d’amortitzar amb les entitats bancàries era de 0,00€
1.4. En data 27-04-2018 es va aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017.
2. FONAMENTS DE DRET
Es fonamenta en la normativa reguladora del principi d'estabilitat pressupostària al sector
públic local, de càlcul de la regla de despesa










Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector
públic.
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració
Local.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat
Pressupostària (articles 54.7 i 146.1).
Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions locals,
publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri d'Economia i
Hisenda.
Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la LOEPSF per
corporacions locals, 3ª edició. IGAE.
Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.
Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.
Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea.

3. CONCLUSIONS
A partir de les dades de la liquidació real de l'exercici 2017 s'han recalculat el compliment dels
objectius d'estabilitat i de la regla de la despesa.
3.1.En relació a l’objectiu d’estabilitat pressupostària:
L'entitat local presenta una capacitat de finançament d'acord amb el detall següent:
Operacions no financeres
Total ingressos operacions no
financeres

Previsió de
liquidació 2017
3.931.874,11

Dades reals de
liquidació 2017
3.931.874,11
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Total despeses operacions no
financeres
Resultat no financer: Superàvit (+)
o dèficit (-)

3.931.874,11
0,00

3.931.874,11
0,00

Ajustos SEC 95 (ingressos)
Per recaptació. Capítol 1
Per recaptació. Capítol 2
Per recaptació. Capítol 3

-56.267,05
-1.925,70
-52.485,62

-42.988,41
249,23
-14.483,53

En transf. Reconegudes d'altres Ens

0,00

0,00

Per liquidació PIE-2008

0,00

0,00

Per liquidació PIE-2009

0,00

0,00

Ajustos SEC 95 (despeses)
Meritament interessos

0,00

0,00

Lloguer financer
Despeses pendents d'aplicar

0,00
0,00

0,00
0,00

-171.282,36

-247.835,82

Ajust per inexecució
Total ingressos ajustats

3.821.195,74

3.874.651,41

Total despeses ajustades

3.760.591,75

3.684.038,29

Total capacitat / necessitat de
finançament amb ajustos SEC 95

60.603,99

190.613,12

En % sobre ingressos no
financers ajustats

1,59%

4,92%

3.2. En relació a la regla de la despesa:
L'entitat local incompleix la regla de la despesa en el moment del recàlcul amb les dades reals
de la liquidació de 2017, d'acord amb el detall següent:
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Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos

Dades liq.
Provisional

Dades liquid.
Aprovada

4.295.308,70

3.049.895,23

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC
95)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.

2018 amb dades 2018 amb dades
provis.
reals
3.931.874,11

3.931.874,11

0,00

39.893,50

-171.282,36

-287.729,32

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

+/-Despeses realitzades pendents d'aplicar a pressupost.

0,00

39.893,50

0,00

-39.893,50

+ / -Grau d'execució
Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute

0,00
0,00

0,00
0,00

-171.282,36
0,00

-247.835,82
0

4.295.308,70

-Pagaments per transferències (i altres operacions
internes) a altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de
la Ue o d'altres AA. PP
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament.
- Despeses finançades amb RLT

3.089.788,73
0,00

0,00

0,00

397.515,44

163.756,74

141.618,57

141.618,57

0,00
0,00
78.251,44
312.764,00
6.500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
70.742,51
79.536,45
13.477,78
0,00
0,00

0,00
0,00
54.429,25
80.689,32
6.500,00
0,00
0,00

0,00
0,00
54.429,25
80.689,32
6.500,00
0,00
0,00

3.897.793,26

2.926.031,99

Taxa de referència de creix. del PIB

1,0240

1,0240

3.991.340,30

2.996.256,76

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA 2017

3.644.144,79

0,00

Total despesa computable a l'exercici

Despesa computable incrementada per la taxa de
referència exercici 2017
+ canvis normatius que suposen increments permanents
de la recaptació
- canvis normatius que suposen decrements permanents
de la recaptació

3.760.591,75

3.618.973,18

3.502.526,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.991.340,30

2.996.256,76
3.618.973,18

3.502.526,22

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE PRESSUPOST 2018
COMPLEIX SI a) ÉS SUPERIOR O IGUAL A b)

372.367,12

-506.269,46

3.4. Conclusions finals:
L'entitat local compleix amb els objectius d’estabilitat pressupostària i del deute viu, tenint el
compte les dades de la liquidació.
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L'entitat local incompleix l’objectiu de la regla de la despesa amb les dades de la liquidació
definitiva de 2017. Per la qual cosa, i donat que aquest ajuntament no té pla econòmic financer
vigent, caldrà que el Ple adopti les mesures oportunes a fi que es compleixin els objectius al
liquidar l'exercici 2018.”

Els membres de la corporació assistents en queden assabentats.
11. INFORME DE L’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde informa de les següents qüestions:
1) A nivell de les convocatòries d’ajuts que promou la Generalitat de Catalunya,
informar que havent concorregut a la convocatòria d’alienació de vehicles fora
d’ús de l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’obtenció de vehicles 4x4, segon
cop consecutiu als efectes d’esmenar l’error en l’adjudicació patit per
l’ajuntament, s’ha assolit l’objectiu d’adjudicar-nos un MITSUBISHI MONTERO
amb poc més de 200.000 Km per import de 1.500 €. Esperem poder incorporar
el vehicle al parc mòbil durant aquest estiu, però cal dir que el tràmit per al
lliurament de documentació per fer el canvi de nom i la recollida del vehicle es
fa llarg, atesa l’experiència en l’anterior procés d’alienació en el que vàrem
adjudicar-nos el NISSAN X-TRAIL.
Informar que respecte de la convocatòria d’ajuts a la gestió forestal sostenible
en que havíem concorregut amb la memòria valorada “arranjament i millora de
diversos trams de camins municipals amb finalitats silvícoles” ens ha estat
denegada la petició per manca d’adequació de la sol·licitud a l’objecte de la
convocatòria, doncs l’arranjament vial no s’associava directament i expressa a
cap actuació forestal concreta.
A cavall entre l’ajut i les qüestions referents a recursos humans, informem que
el Servei d’Ocupació de Catalunya ha autoritzat el programa de col·laboració
social promogut per l’ajuntament per a la disposició de dues persones pe a
l’execució del projecte “FOMENT DE L'OCUPACIÓ I REINSERCIÓ LABORAL:
NETEJA I ORNAT D'ESPAIS PÚBLICS. TREBALLS BÀSICS.”. Una vegada
rebem la llista de candidates i candidats es farà la selecció i es començarà
l’execució dels treballs.
2) L’ajuntament tenia previst concórrer a la convocatòria de la Comissió
Europea coneguda com a WIFI4EU per finançar la instal·lació de punts Wi-Fi
gratuïts en espais públics municipals, tasca impossible perquè el portal creat
expressament no ha estat operatiu. Així, la mateixa Comissió Europea ha
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cancel·lat la convocatòria i està previst convocar de nou els ajuts de cara a la
tardor, doncs no es podia garantir l’accés en condicions d’igualtat per a tots els
possibles interessats i a més, la convocatòria obliga a oferir la màxima velocitat
de banda quan la normativa estatal posava restriccions en aquest sentit per
garantir el mercat de les operadores.
3) En quant als ajuts atorgats per l’ajuntament a particulars i entitats, informar
que mitjançant sengles acords de la Junta de Govern es van atorgar els ajuts
següents:
A la comunitat de propietaris de la urbanització Sant Roc un ajut per import de
1.989,13 € equivalent al 50% del cost de l’enllumenat públic corresponent al
període de 20 de novembre de 2017 al 21 de maig de 2018.

4) En el marc dels assumptes relatius al planejament i gestió urbanística, dir
que a la sessió de la Junta de govern de 21 de juny de 2018 un cop ultimat el
procediment de recepció establert i donant compliment als requisits previs,
especialment a l’aspecte sanitari, i prèvia petició de la Junta de Compensació
s’ha recepcionat la xarxa de subministrament d’aigua potable de la Urbanització
Mas de Panxé, sector 21 del planejament municipal amb l’objectiu d’incorporarla a la xarxa municipal d’aigua per la seva gestió.
5) Escau informar que la Direcció General d’Administració Local del
Departament de la Presidència ha autoritzat la pròrroga d’un any de la comissió
de serveis del Sr. Jordi Reina i Gelabert per ocupar el lloc de treball de
secretaria, subescala secretaria intervenció, de l’ajuntament, prèvia conformitat
de la Diputació de Tarragona, que és l’ens on té la plaça definitiva assignada,
tal i com preveu el procediment per als casos de les comissions de serveis
voluntàries.
6) Informar que, mitjançant Decret de l’alcaldia núm. 2018/265, de 21 de juny,
s’ha aprovat inicialment l’expedient de modificació de crèdits 06/2018 del
pressupost de l’ajuntament, consistent en una generació de crèdits, no
tributaris, per la concessió de la subvenció de la Diputació de Tarragona dins
del marc del PEXI-2018, per l’import de 36.147,00€, dels quals 28.285,78 € es
destinaran a finançar l’obra de portada d’aigua del pou de la farga al camp de
futbol municipal per abastir el sistema de reg del terreny de joc i contra incendis
i 7.861,22 € es destinaran a la millora de l’equipament informàtic.
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7) Informar que a petició de la Junta de Compensació de la Cativera i per
atendre qüestions de tresoreria de l’entitat, en virtut del conveni signat entre
l’ajuntament i BASE per a la gestió del cobrament, en període executiu, de les
liquidacions de quotes urbanístiques, s’ha sol·licitat una bestreta per import de
70.000 € de les quotes que parcialment s’han recaptat fins al moment, doncs
hem de recordar que el sistema establert preveu el pagament del deute es fa
un cop s’ha percebut la quantia total.
8) En el marc del sanejament del municipi, informar de dues qüestions cabdals
a hores d’ara. En primer terme referir que la UTE EDARs del Catllar compta
amb les autorització dels departaments d’Agrucultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i Territori i Sostenibilitat per a l'execució dels treballs d’adequació
del terreny per a l’execució de l'escomesa aèria de baixa i mitja tensió per al
subministrament d'energia elèctrica a l'EDAR del sector oest del municipi,
sistema 1, un cop l’Agència Catalana de l’Aigua disposa dels terrenys.
L’Agència Catalana de l’Aigua ha informat que, respecte del sanejament de la
Bonaigua, que els serveis tècnics de l’Agència treballen en la redacció del
projecte “Connexió de les aigües residuals del nucli de la Bonaigua al sistema
de sanejament d’Altafulla” i, paral·lelament, s’està treballant també en la
documentació necessària per a la licitació de les obres. Així les coses, es
preveu que es pugui licitar el projecte dins el proper mes de setembre.
9) En relació amb l’àrea de recursos humans, informar que mitjançant escrit de
data 15 de juny la professora de música Sra. A F LL ha comunicat la seva
voluntat de no incorporar-se al servei el proper mes de setembre quan es faci
la crida dels treballadors fixes discontinus, al·legant motius personals. Resta
agrair-li la tasca esmerçada i desitjar-li èxits en la nova etapa professional i
personal.
10) EL Consell Comarcal té previst reeditar el programa Observatori de la Gent
Gran del Tarragonès dirigit a detectar situacions de vulnerabilitat i soledat per a
persones majors de 82 anys que visquin soles o en parella en anàloga situació
de dependència. Aquest programa es complementa perfectament amb el
programa promogut per la Regidoria de Benestar Social i Família des de
l’octubre de 2016 conegut amb el nom “AMB TU, APROP” i que fa
acompanyament telefònic, de recepció voluntària, lliure i gratuït, dirigit a
persones grans i/o vulnerables que viuen soles o acompanyades.
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11) Com ja ve essent habitual, l’ajuntament ha subscrit un contracte de serveis
de publicitat amb Tacdotze Entitat Pública Empresarial (TAC 12 televisió) per
import de 4.089,80 € IVA inclòs per a la realització de 180 espots publicitaris,
l’esponsorització de dos magazins d’estiu per donar a conèixer el municipi i les
seves entitats, patrimoni, costums i tradicions i la promoció d’alguns
esdeveniments puntuals de cabdal importància.
12) Informar que s’ha adjudicat el contracte de serveis de gestió laboral i
assessoria fiscal a la Gestoria Sugranyes, per un import mensual de 10,00
euros per treballador, més l’IVA corresponent, en relació al primer concepte i
per una quota mensual de 120,00 euros més 50,00 euros per a la confecció del
resum anual d’IVA, Model 390, i per a la confecció del resum anual d’operacions
comercials Model 347, per 60,00 euros, tots ells més l’IVA, per al segon objecte,
ambdós pel període compres entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2018,
termini en el qual esperem treure a licitació la gestió per un període de diversos
exercicis.
13) Mitjançant acord de la Junta de govern local del passat 14 de juny s’ha
aprovat el Conveni de Col·laboració entre PIMEC COMERÇ i l’AJUNTAMENT
que estableix el marc de col·laboració entre ambdues entitats per tal de portar
a terme la TAULA DEL COMERÇ DEL BAIX GAIÀ, i promoure accions de
millora en el desenvolupament dels comerç local i de proximitat i establir vincles
entre els municipis i les associacions de comerciants, restauradors i empresaris,
amb l’objectiu de potenciar el comerç i les petites i mitjanes empreses
comercials i de serveis que operen al municipi.
14) L’ajuntament, en atenció a la demanda efectuada per la Junta de
Compensació i la Comunitat de Propietaris de la urbanització La Cativera ha
assumit el compromís de gestionar amb Telefònica la retirada d’un pal de servei
que afectava greument la mobilitat del sector per trobar-se enmig de la via
pública. El cost d’aquesta operació és de 1.969,09 € i es preveu que es faci en
breu.
15) Amb l’objectiu de complir amb els compromisos assumits al seu dia amb els
responsables del Club de Tennis s’han adjudicat els treballs de condicionament
d’una part del magatzem de la Torre d’En Guiu per ubicar-hi unes oficines per
la gestió de la zona esportiva a l’empresari, Sr. Sergio Pérez Garcia
(SERPEGA) per l’import de 8.837,14 € IVA inclòs.
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16) En el marc de l’expedient per a la contractació del subministrament i
instal·lació de l’enllumenat exterior de la nova vorera del Camí de Tarragona
mitjançant procediment obert simplificat sumari i així concloure l’actuació
iniciada amb les obres de la vorera, s’ha procedit a l‘obertura de pliques i de les
9 empreses presentades s’ha requerit a dues per tal que justifiquin la valoració
de l’oferta i en precisin les condicions, en particular pel que fa a l’estalvi, que
permetin assegurar el procediment d’execució del contracte, les solucions
tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què
disposi per executar la prestació, entre d’altres extrems. Disposen d’un termini
de cinc dies hàbils, que finalitzarà la setmana entrant.
Les empreses que han concorregut, ordenades segons oferta econòmica més
baixa a més alta, són: SECE; BOSIR SA; MARTATOR INSURANCE, SL;
INSTALACIONES Y PROYECTOS DE VANGUARDIA, SL; ETRA BONAL, SA;
URBALUX, SA; ELECTRICITAT BOQUET; SEÑALES GIROD, SL;
EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO, SL.
17) Un cop finalitzat el termini per a la preinscripció i matrícula a la llar d’infants
municipal que gestiona la concessionària EnXarxa, informar que s’han rebut 9
preinscripcions, les quals han estat admeses íntegrament i s’han formalitzat,
després de diverses vicissituds, un total de 10 noves matrícules, essent el total
d’alumnes previstos per a l’inici del curs 2018-2019 de 26, 17 per als de segon
any i 9 per al primer.
18) Informar que demà dia 6 de juliol tindrà lloc l’acte d’inauguració de
l’exposició “EL CATLLAR: DOCUMENTS D’IDENTITAT I MEMÒRIA” que es
farà durant les dies 6 a 29 de juliol i la qual ha estat possible per la col·laboració
entre l’Arxiu Històric de Tarragona del Departament de Cultura de la Generalitat
i l’ajuntament sorgida arran del suport ofert per l’AHT en el marc del conveni
entre el Departament de Cultura i el Consell Comarcal.
La mostra vol ser un recorregut històric de la població des de l’òptica dels
documents conservats tant a l’arxiu municipal com al fons de l’AHT, fent
extensiva aquesta visió a l’àmbit supramunicipal.
No cal dir que hi esteu tots convidats.
Finalment dir que el Consell comarcal ha canviat la data de la jornada de
reconeixement a persones il·lustres i l’ha passat al dia 27 de juliol i es farà a
Vespella de Gaià.
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12. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde procedeix a donar resposta a les preguntes formulades en el Ple
anterior, prèviament, però té a bé fer diversos aclariments respecte d’algunes
manifestacions que es van produir durant el mateix.
Respecte de la intervenció del Sr. Antonio López en la que va manifestar:
- En relació a la construcció d‘una pista de tennis i de pàdel manifesta que
segons l’arquitecte municipal la pista de tennis no hi cap on s’estan construint
les pistes de pàdel, però que consultada la federació hi cap una pista de tennis
per individuals i per tant la tercera pista de tennis no s’ha construït per que
l’equip de govern de l’ajuntament no ha volgut.
El Sr. alcalde li fa lliurament d’una còpia de l’informe de l’arquitecte de
l’ajuntament en el qual es conclou que la màxima cabuda en forma de rectangle
a l’espai on es pretén, per part del Club, la construcció de la tercera pista, no
permet encabir-la respectant les determinacions de la Federació Catalana de
Tennis.
Respecte de la intervenció del Sr. Antonio López en la que va manifestar:
Al fet de que l’equip de govern digui que és necessària una escola de música
cal remarcar que el grup municipal socialista va preveure la rehabilitació de
l’antic magatzem per un pressupost d’uns 300.000,00 euros i el nou edifici
projectat per l’actual equip de govern en costarà molts més i a més a més caldrà
gastar 140.000,00 euros en la reparació de la teulada de l’antic magatzem.
El Sr. alcalde formula el següent aclariment:
Es tracta d’aclarir que s’han adjudicat les obres de reforma parcial de l’antic
magatzem per un import de 34.465,82 €, que inclou, a grans trets, els treballs
de substitució de l’actual coberta, deteriorada pel pas dels anys, la
regularització del paviment de la planta baixa amb una solera de formigó i la
construcció d’un nou tancament de la façana posterior de la planta altell.
El Sr. Antonio López sol.licita a l’alcalde la resposta a la seva pregunta en
relació a l’estat del conveni amb el Departament d’Ensenyament per la
construcció del nou centre educatiu.
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El Sr. alcalde li manifesta haver-ho respost en el ple anterior i li recorda que
s’han tingut converses amb la Subdirecció General d’Obres. En aquest moment
no hi ha conveni i a mesura que es tinguin negociacions s’anirà informant.
Seguidament es procedeix a donar resposta a les preguntes pendents del ple
anterior.
Pregunta:
- S’ha requerit a la propietat del terreny del carrer Prat de la Riba núm. 13 per
tal de que procedeixi a la seva neteja?
Resposta:
El Sr. alcalde explica encara no s’ha procedit al respecte, que hi ha diversos
immobles en la mateixa situació i que els tècnic hi estan estudiant de manera
conjunta.
El Sr. Antonio López li exposa que un requeriment per netejar l’immoble li pot
dir el secretari i no cal un informe tècnic.
L’alcalde li diu que quan s’hi actuï és farà de manera integral.
El Sr. López li manifesta que seria més fàcil primer netejar i després actuar
sobre l’edifici si és necessari.
Pregunta:
- En quin estat està l’informe en relació als arbres del sector del Parc de
Llevant?. Si ja existeix en voldríem una còpia i sinó un document acreditatiu
d’haver-lo sol·licitat.
Resposta:
Tal i com es prèvia en la resposta efectuada, ja disposem de l’informe esmentat,
del quan se’n fa lliurament d’una còpia al Sr. López.
El Sr. López manifesta que es posterior a la seva petició i per tant voldria la
justificació de l’acord de la Junta de Govern encarregant-lo.
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Per part d’aquesta secretaria s’aclareix que no hi va haver un acord d’encàrrec
per part de la Junta de Govern i que aquesta contractació es va fer de manera
verbal, matisant també que és una forma plenament legal per tractar-se d’un
contracte menor.
Pregunta:
- El restaurant de la Torre d’En Guiu no compleix amb l’horari d’obertura al
públic previst en el plec de condicions.
Resposta:
El Sr. alcalde explica que aquesta incidència ja s’havia detectat i que es va
esmenar puntualment mitjançant un advertiment verbal a la concessionària,
doncs havien interpretat que podien disposar sobre aquesta qüestió.
Pregunta:
- Com estan les negociacions amb l’ACA respecte a les connexions de les
urbanitzacions als col·lectors generals?.
Resposta:
El Sr. alcalde informa que recentment s’ha mantingut reunions i converses amb
els Serveis Territorials de l’Agència Catalana de l’Aigua per avançar en la
qüestió de resoldre aquesta problemàtica. Sembla que haurem d’oferir el servei
a les entitats de presentar un recurs davant la liquidació de la taxa que es giri
per acreditar que el sector era preexistent a l’exacció tributaria i que no se’ls
hauria d’aplicar una retroactivitat negativa. Estem treballant en els termes en
que ens haurem de moure per realitzar aquesta acció conjunta de l’ajuntament
i de les juntes de compensació afectades. Seguirem informant en properes
sessions, tant bon punt hi hagin novetats al respecte.
El Sr. López manifesta que entén que amb la documentació aportada al Sr.
Benet de l’ACA no s’ha solucionat el problema.
El Sr. alcalde li contesta que no, ja que al tractar-se d’una cosa regulada per
llei, requeriria la seva modificació.
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Consultats el tècnics jurídics de l’ACA, el Sr. Benet en una reunió de fa pocs
dies ens va dir que el camí que calia intentar era fer un recurs contra la liquidació
que l’ACA ha practicat respecte del projecte d’urbanització de la Quadra dels
Manous.
El Sr. López planteja la possibilitat de que se’ls doni permís per fer les obres ja
que té tots els informes favorable i després a l’hora de connectar ja mes veurà
si cal pagar.
Per part del secretari s’aclareix que la llei que regula aquesta taxa preveu que
l’ajuntament no podrà aprovar definitivament el projecte d’urbanització fins que
no es justifiqui el seu pagament i per tant al no aprovar-se el projecten no poden
fer les obres.
L’alcalde posa de manifest que la depuradora no funciona correctament degut
a la manca d’aigua per tractar i això li dona esperança que aquest problema es
solucioni satisfactòriament.
Pregunta:
- El TIP 004 havia sol·licitat uns talonaris de denuncies però l’ajuntament els hi
ha fet tornar segons he sabut per que ho havia fet de manera particular sense
l’autorització de l’ajuntament. Voldríem aclarir la veracitat d’això.

Resposta:
El Sr. alcalde respon que s’havia parlat de la qüestió d’obtenir aquests talonaris
que permetrien implementar el procés sancionador en matèria de trànsit a les
vies urbanes, dimanants del conveni signat l’any 2002 amb el Servei Català del
Trànsit i que l’agent encarregat de les gestions, prèvia consulta amb el Servei
Català del Trànsit, va sol·licitar els esmentats talonaris, els quals li foren lliurats
pel Servei Català del Trànsit, sense més requeriment que la presencia a les
seves oficines i la signatura d’un justificant de lliurament.
Pregunta:
- Hi ha una queixa per part d’algunes persones que van al ball del Centre
Cultural en el sentit que quan es tanca el casal d’avis han d’anar als lavabos
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del soterrani, però no són accessibles pels minusvàlids i voldrien saber si es
podria articular alguna solució.
Resposta:
El Sr. alcalde explica que s’ha manifestat aquesta necessitat just al moment en
que la temporada de ball arriba al final i això permet tenir cert marge per resoldre
la qüestió. Val a dir que, es pressuposava que les persones que assisteixen al
ball gaudien de mobilitat suficient per accedir als serveis situats a la planta baixa
del centre cultural, però no essent així, caldrà garantir l’accés als serveis de la
llar d’avis, a peu pla, designant un responsable del tancament de l’espai un cop
finalitzada l’activitat. Es convindrà la mesura amb la junta directiva de
l’Associació Casal de la Gent Gran.
Acte segui el regidor Sr. Antonio López formula els precs següents:
Sr. Alcalde fa algun ple es va comprometre amb el nostre grup en facilitar-nos
les respostes a les nostres preguntes pocs dies després de la seva celebració,
i no contestar-les en el ple. Una vegada més vostè no ha complert amb la seva
paraula. Li tornem a sol·licitar que compleixi amb el que va prometre.
Des de fa diversos plens, almenys 4, hem vingut denunciant les branques
seques que hi na en els pins de la urbanització Coll de Tapioles, que estan
apunt de caure i podem produir una desgracia, sol·licitem una vegada més, i ja
en van quatre, que es tallin aquestes branques.
Les escales que donen accés a l’escola d’anglès des de la zona verda de la
urbanització Parc de Llevant es troben en un estat lamentable, amb perill de
caigudes per a les persones que les utilitzen, sol·licitem la seva reparació
immediata, abans que passi alguna desgracia.
Per què s’ha presentat fora de termini la documentació requerida per la
Diputació per a la realització de la relació dels llocs de treball de l’ajuntament,
petició feta a aquest organisme i que han hagut d’arxivar per no haver-los fet
arribar la documentació que sol·licitaven.
Quin cost ha tingut per a l’ajuntament el curs realitzat pel vigilant municipal en
el ISPC, i per què no l’han realitzat la resta de vigilants que no el tenen.
Sol·licitem còpia del conveni amb TAC12 i el cost del mateix.
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Sol·licitem còpia del conveni amb PIMEC.
Sol·licitem el cost de la Fira Medieval, per tots els conceptes abonats per
l’ajuntament.
Sol·licitem el cost de la Revetlla de Sant Joan, llotges venudes, menús servits,
i la recaptació dels diferents conceptes de manera desglossada.
Sol·licitem un document on es faci constar amb quines empreses de telefonia i
telecomunicacions treballem i que tenim contractat amb cadascuna d’elles.
Hem rebut queixes de diversos pares de la llar d’infants municipal de que estan
preocupats pel voladís de l’entrada, que segons sembla esta en mal estat,
sol·licitem un informe de l’arquitecte municipal de tota l’estructura de l’edifici.
El passat mes de juny es va registrar una carta d’uns advocats sol·licitant que
aquest ajuntament sortís de l’AMI, així com que no es pagues cap rebut a
aquesta entitat, per entendre que això és il·legal, sense voler entrar en la
discussió de AMI Si o No, sol·licitem al Secretari Interventor, com a garant de
la legalitat d’aquest ajuntament un informe jurídic que ens tregui de dubtes
sobre si es legal o no.
Sol·licitem còpia del projecte de restauració ecològica i funcional del tram fluvial
del riu Gaia a l’entorn de la Resclosa de la Fabrica, promogut por l’Associació
Mediambiental la Sínia.
Acte seguit el regidor Sr. Antonio López formula les preguntes següents:
S’ha tingut en compte la normativa respecte de l’amplada de la vorera al costat
de la carretera d’entrada al poble?, ja que, segons les mides preses pel nostre
grup, entre el lloc reservat pels fanals i la voravia hi ha menys de 90 centímetres.
Ample que considerem insuficient pel pas d’una cadira de rodes.
L’alcalde li aclareix que quan s’instal·lin els fanals quedarà un mínim d’un metre
d’amplada, ja que es posaran fora de la vorera actual.
El passat dia 30 de juny l’ajuntament fa ver una recepció institucional al Club
Esportiu El Catllar, el dia 3 de juliol l’ajuntament va inaugurar una exposició de
pintura del col·lectiu de l’associació de paràlisi cerebral, demà dia 6 s’inaugura
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una exposició sobre la historia del nostre municipi. Voldríem saber per què els
regidors del principal partit de nostre municipi no hem estat convidats a cap
d’aquests actes, tenint en compte que som el partit mas representatiu de la
ciutadania del municipi.
L’alcalde li aclareix que el president del Club Esportiu el Catllar es va
comprometre a avisar-los amb la suficient anticipació i que l’exposició
l’organitza la comissió del sopar solidari i no l’ajuntament, malgrat això diu que
caldria ser més curos amb aquests temes.
Des de fa 8 o 9 anys l’ajuntament sempre havia participat en el LET’S CLEAN
UP (neteja de rius i zones humides) que organitza l’Agència de Residus de
Catalunya. Però aquest any l’ajuntament ha faltat a aquesta cita i no s’ha sumat
a l’esdeveniment.
El regidor Sr. Joan Díaz li comenta que a aquest acte el coordina l’Associació
la Sínia i que aquest any tenien varis projectes i van considerar fer-ho en altres
punts del riu.
Amb registre d’entrada 2255 hi ha una factura de Vidres Baldrich de Valls per
un import de 2.727,34€, per a on és aquest material?.
L’alcalde li explica que es tracta d’un tancament que s’ha fet a la porta de
l’oficina del castell per tal de millorar l’eficiència energètica ja que no caldrà
tindre-la oberta a l’hivern per veure l’exterior.
Una cop més tornem a tenir una liquidació per la presentació fora de termini
d’una autoliquidació a Hisenda, si be la quantitat que s’ha de pagar per recàrrec
i interessos és petita, 71,96€, no és menys cert que aquesta situació ha passat
diverses vegades i amb massa freqüència. Per què succeeix això i qui n’és el
responsable?.
Segons l’acta de la junta de govern del 24 de maig, es va adjudicar el tractament
fitosanitari dels arbres de l’Avgda. Catalunya a l’empresa Lluita Integrada i
Assessoria SL por un import de 629,20€. Voldríem saber el per que de
l’adjudicació a aquesta empresa, si ha demostrat la seva capacitat per a fer la
feina i per que no s’han sol·licitat altres pressupostos. A dia d’avui el tractament
efectuat no ha estat efectiu i els arbres segueixen tenint pugó, i si aquest preu
es per tractament o per a tota la temporada d’estiu, tenint en compte que
l’anterior empresa que ens feia el servei cobrava 110€ per tractament i a més a
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més i incloïa els til·lers de la Cooperativa i del jardí del cementiri vell,
considerem que e preu és desorbitat.
El Sr. Alcalde li respon que es van demanar dos pressupostos i es va escollir
aquest. Es tracta de combatre la cendrosa que afecta als plataners i que
provoca la caiguda de la fulla abans de temps. Aquesta empresa es va escollir
prèvia consulta amb experts per sistema que utilitzen per fer el tractament,
consistent en fer l’aplicació mitjançant uns canons. S’han fet dos tractaments,
un amb sofre i un altre sistèmic amb insecticida.
Per què s’han retirat les taules de pícnic de la Torre d’en Guiu.
El Sr. alcalde li contesta que causaven molt problemes a l’estiu especialment
de grups de persones que venen de fora del municipi.
En un ple anterior el senyor alcalde va comunicar que s’havia obert un
expedient sancionador a l’empresa Señales Girod, adjudicatària de l’obra de la
vorera del Camí de Tarragona, per incompliment dels terminis d’entrega, tenint
en compte que aquesta empresa va guanyar el concurs precisament per la
reducció d’aquest termini, quina sanció se l’hi ha imposat.
Els veïns de la Urbanització Esplai Tarragoní s’han queixat en diverses
ocasions de que els fanals no funcionen, en concret 70 fanals, quines mesures
pensa adoptar l’ajuntament per a solucionar aquest problema que s’allarga des
de fa varis mesos, vostè Sr. Alcalde s’imagina 70 fanals sense funcionar al
centre del poble, alguns carrers amb tres o quatre seguit, els veïns de les
urbanitzacions tenen els mateixos drets.
El Sr. alcalde li comunica que avui, en Junta de Govern s’ha aprovat la despesa
per la reparació. El motiu del retard es la dificultat en trobar recanvis ja que es
tracta d’un model de fanal que està descatalogat.
Com és que no s’han sol·licitat varis pressupostos per a contractar a l’empresa
que realitzarà els treballs de gestió fiscal i laboral de l’ajuntament i s’han
adjudicat a una empresa directament. Per què aquest treball que fins ara
realitzaven treballadors de l’ajuntament s’han externalitzat a una empresa
privada.
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A l’oferta pública de l’ajuntament per al 2018 existeix un lloc de treball de
vigilant, una de subaltern, una d’arquitecte i una d’auxiliar administratiu. En el
document enviat als delegats sindicals aquesta darrera no hi consta, ¿per què?.
Per part del secretari interventor s’aclareix que es tracta de solventar un errada
en la publicació de l’oferta pública d’ocupació de l’any anterior on s’hi va ometre
una plaça d’auxiliar i havent-ho detectat ara s’ha inclòs de l’oferta d’enguany.
Quins serveis tenim contractats amb l’empresa Vodafone?.
El secretari interventor aclareix que això es fruit d’haver-nos adherit al concurs
agrupat que va organitzar Localred per tal de contractar els serveis de telefonia
per als ajuntament de manera conjunta i Vodafone en va resultar l’adjudicatària.
El concessionari del restaurant de la Torre d’en Guiu es poden negar a servir a
uns veïns amb la simple excusa de que tenien una reserva prèvia de 70
persones i no podien atendre’ls.
S’ha pagat ja la factura de Repsol gas de 1.892,00 € de la Torre d’en Guiu?.
L’hi correspon a l’ajuntament pagar aquesta factura o a l’anterior concessionari.
Per part del secretari interventor s’aclareix que es tracta d’un nou contracte de
subministrament de gas que l’ha fet l’ajuntament perquè està previst que gasti
gas per l’aigua calenta dels vestidor de la zona esportiva i s’ha previst un
comptador pel restaurant per poder-los liquidar el seu consum.
El Síndic de Greuges ens torna a estirar les orelles una vegada més por no
haver-li enviat la còpia d’un expedient dins de termini legalment previst,
sol·licitem a aquest equip de govern que es deixi de polèmiques amb els veïns
i es posi les piles i compleixi amb les seves obligacions.
El col·legi d’anglès situat al nostre municipi s’ha queixat en diverses ocasions
de la deixadesa dels terrenys municipals que estan al costat d’aquest col·legi,
comportant aquest abandonament situacions d’higiene i plagues que afecten el
desenvolupament de les activitats d’aquest col·legi, l’ajuntament obliga els
veïns al compliment de les ordenances municipals i creiem que nosaltres,
l’ajuntament, som els primers que hem de donar exemple. Té previst
l’ajuntament la neteja periòdica d’aquesta zona?.
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Seguim preguntant una vegada més com estan les gestions per a que es netegi
el pati posterior de l’edifici del carrer Prat de la Riba, anomenat El Foment.
La junta de la urbanització de la Bonaigua va sol·licitar en data del 17/10/17 el
subministrament de papereres, reductors de velocitat i bancs, posteriorment
també van sol·licitar un tauler d’anuncis com els existents en d’altres parts del
municipi, a dia d’avui, 9 mesos desprès no han rebut resposta a la seva petició,
ja quasi ha superat el temps previst per part d’una persona, tindran que esperar
al part d’un elefant que és de dos anys per a rebre resposta?.
Ens felicitem que un projecte que vàrem iniciar en la nostra època de govern,
com és la portada d’aigua del pou de la Farga al camp de futbol, encara que
amb dos anys de retard com d’altres, lavabos del local dels diables, canvi de
fanals en diverses urbanitzacions, vorera del camí de Tarragona, etc. Això
demostra que les nostres inversions no anaven mal encaminades i que l’equip
de govern sorgit de la moció de censura no té idees i únicament realitza el ja
previst encara que amb dos de retard.
I, quan són tres quarts de vuit del vespre 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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