ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 11 D'ABRIL DE 2019.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les cinc hores del dia onze d’abril de dos
mil dinou, sota la presidència del Sr. Joan Morlà 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 Mensa
REGIDORS/ES:
Antonio López López
Carlos Álvarez Molina
M Montserrat Inglés Novell
Eva Zafra Agea
Francesc Virgili Guell
Joan Díaz i Rull
Ilé Gomis i Quintero
Carles Guillén i Montserrat.
M Goretti Gatell i Anglès
Marcelo Javier Tarantino Mingo.
SECRETARI:
Josep Llop Tous
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, explica que s’ha avençat una hora la sessió del
ple a petició del grup municipal del PSC i prèvia consulta i acord amb tots els
membres del consistori motivada per l’assistència al funeral de la regidora de
l’ajuntament de Tarragona Sra. Ana Santos, finada ahir dimecres a l’edat de 52
anys.
El Sr. López agraeix el fet en nom del grup municipal.
Acte seguit el Sr. alcalde proposa incloure a l’ordre del dia per raó d’urgència, el
següent assumpte:
PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM NÚMERO 8 “ LA FÀBRICA” PER MODIFICAR LES CONDICIONS D´ÚS

DE LA CLAU 21, SUBCLAUS 21FNN, 21FNV, 21FC, 21M, 21FCE, 21FC,
21FCH, 21FC, PROMOGUDA PER L’AJUNTAMENT.
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Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia
amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, 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 incorporació de la proposta és aprovada per unanimitat
Seguidament es passen a tractar 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 DATA 7 DE FEBRER DE
2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del ple corresponent a la sessió
ordinària de data 7 de febrer de 2019, la qual havia estat tramesa juntament
amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Francesc Virgili Güell,
Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Carles Guillén i Montserrat, M Goretti
Gatell i Anglès, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Antonio López López, M
Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat.

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 28 DE
FEBRER DE 2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del ple corresponent a la sessió
extraordinària de data 28 de febrer de 2019, la qual havia estat tramesa
juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Francesc Virgili Güell,
Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Carles Guillén i Montserrat, M Goretti
Gatell i Anglès, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Antonio López López, M
Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 7 DE MARÇ DE
2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del ple corresponent a la sessió
ordinària de data 7 de març de 2019, la qual havia estat tramesa juntament amb
la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Francesc Virgili Güell,
Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Carles Guillén i Montserrat, M Goretti
Gatell i Anglès, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Antonio López López, M
Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat.
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4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 21 DE MARÇ
DE 2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del ple corresponent a la sessió
extraordinària de data 21 de març de 2019, la qual havia estat tramesa
juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Francesc Virgili Güell,
Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Carles Guillén i Montserrat, M Goretti
Gatell i Anglès, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Antonio López López, M
Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE DATA 2
D’ABRIL DE 2019.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del ple corresponent a la sessió
extraordinària i urgent de data 2 d’abril de 2019, la qual havia estat tramesa
juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Francesc Virgili Güell,
Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Carles Guillén i Montserrat, M Goretti
Gatell i Anglès, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Antonio López López, M
Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat.
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 6/2019 MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant crèdit extraordinari.
ANTECEDENTS.
1. Per Providència de l’Alcaldia s’ha iniciat l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari, i s’ha elaborat la
corresponent proposta.
2. El secretari-interventor ha emès informes favorables.
FONAMENTS DE DRET.
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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, i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en
el pressupost de la corporació no existeixi crèdit suficient, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de crèdit extraordinari
El finançament es fa a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses
generals
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 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,
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amb relació a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP).
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Per tot això, proposo que el Ple de l'Ajuntament, adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 06/2019, per
import de 65.000 €, que es finança mitjançant romanent de tresoreria
per a despeses generals, d’acord amb el següent detall:
DESPESES
PARTIDA
PROG
ECON
342

62701

DESCRIPCIÓ

Projecte pavelló poliesportiu

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

CRÈDIT INICIAL

SUPLEMENT

CRÈDIT FINAL

-

€

65.000,00 €

65.000,00 €

-

€

65.000,00 €

65.000,00 €

Disponible actual Proposta aplicació

Disponible final

FINANÇAMENT
PARTIDA
PROG
ECON

DESCRIPCIÓ
Romanent tresoreria per
87000 despeses generals

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA

839.630,09 €

65.000,00 €

774.630,09 €

839.630,09 €

65.000,00 €

774.630,09 €

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí
Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà
ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat
des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.”
Intervé el Sr. López per explicar el vot en contra del seu partit, no perquè
s’estigui en contra de fer un pavelló, que ja es portava en el programa electoral
presentat al seu dia, si no perquè amb la recent aprovació del pressupost no hi
constava aquesta inversió i ja en aquella sessió es va argumentar que ens
semblava incomprensible l’absència d’una partida en aquest sentit. Ara, de
pressa i corrent i a dos mesos de les eleccions municipals, no es considera
adequat per quant el nou equip de govern resultant de les eleccions no tindrà
marge d’actuació.
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, M Goretti Gatell i
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo
Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat,.
Vots en contra: Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos
Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER QUE
ACONSEGUEIX L’ESTABILITAT DURANT L'ANY 2020 EN ELS TERMES DE
L’ART. 23.4 DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL,
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.
Es dóna compte de la següent proposta:
“Antecedents
Pel Decret de l’Alcaldia de data 13 de març de 2019 es va aprovar la liquidació
de l’exercici 2018, la qual compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria,
però no amb el de la regla de la despesa, d’acord amb els termes establerts en
la LOEPSF, per la qual cosa s’ha d’aprovar un Pla Econòmic Financer d’un any.
El secretari interventor ha emès el corresponent informe.
Fonaments de dret
Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la
despesa, restaran obligades a formular un pla econòmic i financer corrector
durant l'any en curs i el següent.
De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han
de presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment.
L’òrgan competent disposa de dos mesos com a màxim, des de la presentació,
per la corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de
l’incompliment, per la posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans
econòmics financers seran retuts a la Direcció General de Política Financera
per al seu coneixement. Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat que
l’establerta per les Lleis per als Pressupostos de l’entitat.
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Per tot això, proposo que el Ple de l'Ajuntament, adopti el següent acord:
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Primer.- Aprovar, en els termes de l’art. 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el pla
econòmic financer que aconsegueix l’estabilitat durant l'any 2020,
segons el següent detall.
INGRESSOS
C. 1 Impostos directes
C. 2 Impostos indirectes
C. 3 Taxes i altres ingressos
C. 4 Transferències corrents
C. 5 Ingressos patrimonials
Total ingressos operacions corrents
C. 7 Transferències capital
Total cap. 1 a 7
C. 8 Actius financers
C. 9 Passius financers
TOTAL
DESPESES

2019

2020

2.081.400,00 2.120.000,00
60.000,00
63.000,00
747.901,00
762.000,00
952.000,00
953.000,00
11.002,00
12.000,00
3.852.303,00 3.910.000,00
211.666,55

0,00

4.063.969,55 3.910.000,00
886.565,13
0,00

0,00
0,00

4.950.534,68 3.910.000,00
2019

2020

C. 1 Despeses de personal
C. 2 Despeses de bens corrents i serveis
C. 3 Despeses financeres
C. 4 Transferències corrents
C. 5 Fons de Contingència

1.432.407,58 1.450.000,00
1.394.062,98 1.400.000,00
1.000,00
0,00
870.591,54
870.000,00
16.000,00
15.000,00

Total despeses operacions corrents

3.714.062,10 3.735.000,00

C. 6 Inversions reals
C. 7 Transferències de capital
Total cap. 1 a 7
C. 8 Actius financers
C. 9 Passius financers

1.232.972,58
3.500,00

175.000,00
0,00

4.950.534,68 3.910.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

TOTAL

4.950.534,68 3.910.000,00
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Segon.- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de
Política Financera i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP.
Tercer.- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.”
Intervé el Sr. López per explicar el vot negatiu que emetran, doncs hem detectat
xifres que no ens quadren i voldríem que algú ens expliqués el contingut del
document.
El Sr. alcalde explica que es podria haver consultat al tècnic que cada dimarts
a la tarda està dedicat a aquestes tasques.
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, M Goretti Gatell i
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo
Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat,.
Vots en contra: Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos
Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta
8. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL POUM NÚMERO 8 “ LA FÀBRICA” PER MODIFICAR LES
CONDICIONS D´ÚS DE LA CLAU 21, SUBCLAUS 21FNN, 21FNV, 21FC,
21M, 21FCE, 21FC, 21FCH, 21FC, PROMOGUDA PER L’AJUNTAMENT.
Després de l’exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectuen l’alcaldia i
la regidoria d’urbanisme, i se’n destaca la importància per a la preservació del
patrimoni de la fàbrica i l’absència d’elements especulatius, es dóna compte de
la següent proposta:
“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
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 set més
de modificacions puntuals, alguns dels quals, actualment, es troben en
tramitació.
De mans de la iniciativa privada personificada en el col·lectiu LA FÀBRICA DE
LA TRANSICIÓ, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, amb NIF
provisional número F55737944, es pretén conciliar la recuperació del patrimoni
arquitectònic protegit pel catàleg de béns a protegir del patrimoni arquitectònic
en la seva fitxa núm. 4 del POUM amb la consolidació, reutilització i
revalorització del conjunt de la fàbrica com a habitatge social de base
cooperativa conjugada amb la titularitat i aprofitament públic d’espais.
El propòsit essencial rau en la preservació del patrimoni industrial del municipi
com a part de la història i la cultura del territori, i en tornar a integrar aquest
patrimoni a les dinàmiques socials, econòmiques i culturals del municipi i de la
comarca.
Alhora, l’interès públic es concentra en l’obtenció del Molí Medieval existent a
la finca, amb la totalitat de l’aqüeducte que li aportava l’aigua i tota la franja de
la finca que està inclosa en la zona Xarxa Natura 2000, zona CEPA i PEIN.
Es tracta, doncs, d’incloure a la fitxa 4 del catàleg de béns, l’ús residencial en
forma de cohabitage, establir la indivisibilitat de la parcel.la amb la definició
d’espais privatius i comuns, permetre’n la divisió horitzontal de l’edifici definint
els espais de cessió obligatòria a favor de l’ajuntament i incorporar al POUM
una fitxa del Catàleg de masies i cases rurals en la que s'inclogui el conjunt a
rehabilitar.
A aquest efecte, sota la coordinació de l’arquitecte municipal i alhora redactor
del POUM, l’equip redactor format pels també arquitectes Srs. Saül Garreta,
Ferran Gris, Abel Rodríguez, pel geògraf Rafael López Monné i pel biòleg
Xavier Llopar, va elaborar la proposta de modificació del POUM que consta a
l’expedient i es dóna per reproduïda, el contingut de la qual desenvolupa
aquests punts suara exposats.
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En data 26 de març de 2019 s’ha sotmès la proposta de modificació 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
subjecció.
En data 10 d’abril de 2019, es va emetre l’informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment legal a seguir en la tramitació de l’expedient.
En data 11 d’abril de 2019 s’ha emès informe de l’arquitecte de l’ajuntament,
favorable l’aprovació inicial.
Ambdós informes consten a l’expedient i es donen per reproduïts.
Els articles 86bis i 96 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i els demés
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
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:

11

Primer.

Segon.

Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal núm. 8 “ La Fàbrica” per modificar les
condicions d´ús de la clau 21 amb les subclaus 21fNN, 21fNV, 21fC,
21M, 21fCE, 21fC, 21fCH, 21fC en l’àmbit de la fàbrica i l’estudi
ambiental estratègic per a l’avaluació ambiental estratègica
simplificada.
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. En cas d’obtenir declaració de no subjecció a
avaluació ambiental, el termini d’exposició pública serà de trenta dies.
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.

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 Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo
Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat, Antonio López López, M
Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
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Vots en contra: cap.
13

Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.
9. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, UNICAT, PDECAT, ERC I
IC-V DE SUPORT AL COS DE LA GUÀRDIA MUNICIPAL.
Es dóna compte de la següent moció:
“Atès que l’article 148.1 de la Constitució Espanyola i l’article 160 de l’Estatut
d’Autonomia estableixen la distribució de competències entre l’Estat i la
Generalitat en matèria de planificació, regulació del sistema de seguretat
pública a Catalunya i l’ordenació de les policies locals.
Atès que els articles 51.2 de la Llei 2/1996, de 13 de març de forces i cossos
de seguretat, així com l’article 1.2 de la Llei 16/91 de 10 de juliol de les policies
locals, estableixen que els municipis que no disposin de policia local es poden
dotar de guàrdies, vigilants, agents o similars perquè exerceixin les funcions
que regula l’article 13 d’aquesta llei, on s’estipula una regulació molt restrictiva
de les tasques que tenen atribuïdes. Aquest precepte diu que:
“Els vigilants a què es refereix l'article 1.2 poden únicament acomplir les
actuacions següents:
a)

Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.

b)
Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d'acord amb les normes de
circulació.
c)
Participar en les tasques d'auxili al ciutadà i de protecció civil, d'acord
amb el que disposen les lleis.

d)
Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de
les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.”

Atès que segons aquest marc normatiu resulta que en el dia a dia els guàrdies
municipals tenen les mateixes funcions genèriques que les policies locals, amb
una uniformitat idèntica, que els exposa als mateixos riscos, però que no se li
donen mitjans ni cobertura jurídica adequada per exercir aquestes funcions.
Atès que el vigent marc normatiu dificulta les tasques de seguretat ciutadana
dels vigilants municipals, en no disposar d’eines d’autoprotecció, limitacions per
recollir denúncies per actes delictius, restriccions per accedir a les bases de
dades dels cossos policials i dèficit de formació per manca de cursos específics
de l’escola de policia.
Atès que actualment en Catalunya hi ha 150 municipis que tenen vigilants
municipals, amb uns recursos humans de pràcticament 500 agents, els quals
cal reforçar jurídica i materialment per garantir la seguretat ciutadana en
aquestes viles i pobles.
Atès que passats gairebé 28 anys de l’aprovació de la llei de les policies locals,
l’experiència viscuda envers els guàrdies municipals ha estat descoratgedora i
poc positiva, per la qual cosa és menester modificar el marc normatius.
Atès que hi ha experiències legislatives en diferents comunitats autònomes de
l’estat, que han modificat el marc legislatiu regulador dels vigilants.
Atès que és necessari modificar el marc legal regulador dels vigilants per
possibilitar la millora de la formació dels agents, dotar-los de cobertura jurídica
per fer tasques de seguretat ciutadana i vigilància, que sigui més àgil la recollida
de denúncies, potenciar el tractament d’arxius, especialment la videovigilància
relacionada amb seguretat ciutadana, reduir el temps de resposta al 112 i
minorar els accidents de trànsit, entre altres.
Atès que cal donar una sortida a les inquietuds d’aquest col·lectiu que vetlla per
la tranquil·litat i seguretat del nostres veïns, es proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Demanar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que
insti el procediment legal per una modificació substancial i profunda
de la Llei 16/91 de les policies locals, per potenciar i donar cobertura
material, jurídica i de formació dels cossos de vigilants municipals de
les nostres viles i pobles.
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Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al President de la Generalitat de
Catalunya, a la Conselleria d’Interior, als grups parlamentaris
representatius del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana
de Municipis i la Federació Catalana de Municipis.
Tercer.- Demanar el suport d’aquesta moció a les Diputacions de Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona, i als Consells Comarcals.”
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, M Goretti Gatell i
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, 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 és aprovada per unanimitat
10. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, UNICAT, PDECAT, ERC
I IC-V PEL RESTABLIMENT DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DELS EXILIATS
I EXILIADES DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA.
Es dóna compte de la següent moció:
Atès que, fou aquí Espanya on es va lliurar la primera batalla que va enfrontar
al segle XX als que defensàven la llibertat contra els que defensaven models
totalitaris de societat. I els que portaven la raó --la raó de la democràcia-- van
ser dolorosament derrotats i reprimits.
Atès que, aquest va ser el principi d'una llarga dictadura a Espanya i d'un llarg
exili de centenars de milers d'éssers humans, d'espanyols i espanyoles, molts
dels quals van començar la seva travessia en camps de concentració com el
que es trobava aquí, a Argelès-Sud -Mer, o Sant Cebrià de Rosselló, a Le
Barcarès, i tants d'altres.
Atès que, cal retre homenatge a aquella democràcia espanyola que va ser
derrotada per la tirania, i rendir tribut a aquells que van donar el millor de si
mateixos lluitant perquè això no tornés a ocórrer al nostre país.
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Atès que, una de les proves que la Constitució de 1978 va restaurar els valors
i els ideals de la República de 1931 és que posà de nou en marxa el “cor aturat”
- el “cor gelat”, que diria Antonio Machado - de l'Espanya moderna, audaç i
oberta que havien inaugurat les Corts de Cadis en 1812 i que la República
Espanyola de llavors va rellançar amb entusiasme.
Atès que, una Espanya que mai ha renunciat a la llibertat malgrat els cops, de
les cadenes i dels exilis que ha hagut de patir al llarg de la seva centenària
història. Aquesta és l'Espanya per la que va defensar Manuel Azaña: “una
Espanya unida, diversa, democràtica, tolerant i en continu progrés; una
Espanya que basa en l'educació i en la ciència el desenvolupament de la seva
societat”.
Atès que, fou durant la República, que les dones - per fi - es van posar dretes i
van reclamar la dignitat que durant moltíssims anys els va ser
negada. Malauradament, la guerra, primer, i la dictadura, després, van aturar i
escapçar totes les conquestes que s’havien endegat. El somni de la igualtat,
recent iniciat, es va esvair. Aquelles dones de l'exili van ser les primeres a
obtenir recursos, ingressos per reconstruir les llars perdudes, per mantenir la
moral alta, per transmetre la memòria i per sostenir viva l'esperança del retorn.
Aquelles dones admirables, anònimes, combatives i custòdies de la memòria
són avui també exemple per a totes les dones que encara avui continuen la
lluita de la igualtat.
Atès que, després de 80 anys d'aquest exili polític, toca ara de girar la vista
enrere i recordar-nos d'aquests centenars de milers i milers d'exiliades i exiliats
espanyols –molts d’ells catalans i catalanes- que van haver de trencar les seves
vides com a conseqüència del fanatisme i la brutalitat del feixisme.
Atès que, quan es complien dos anys de l'inici de la Guerra Civil, Manuel Azaña
va pronunciar un discurs a Barcelona que ja ha quedat per a la història, per a la
història de la política gran, de la política amb majúscules. Deia el següent:
"Es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, sacar de la lección y de
la musa del escarmiento el mayor bien posible. Y cuando la antorcha pase a otras
manos, a otros hombres, a otras generaciones, que se acordarán, si alguna vez les
hierve la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la
intolerancia, y con el odio, y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos
y que escuchen su lección, la de esos hombres que han caído embravecidos en la batalla
luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que, ahora, abrigados en la tierra
materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían con los destellos de su luz,
el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz. piedad y perdón”.
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Dos mesos abans de morir, Antonio Machado va concedir una entrevista on
deia: "Esto es el final. Cualquier día caerá Barcelona. Para los estrategas, para
los políticos, para los historiadores, todo está claro: hemos perdido la guerra".
Però el poeta va concloure: “Avui, 80 anys després, no hi ha cap dubte:
humanament van guanyar la guerra”.
Atès que, davant aquesta realitat de la nostra història comuna, ens toca a les
generacions presents i futures el deure de preservar la memòria històrica i
democràtica de Catalunya, en el període que abasta la Segona República, la
Guerra Civil, la Dictadura i la Transició fins a l'entrada en vigor de l'Estatut
d'Autonomia de 1979, com una de les millors eines per contribuir a assegurar
que mai més es pugui imposar un règim dictatorial com el que va finir amb la
conquesta de la democràcia durant la Transició.
Atès que, entre els principis rectors que recull l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya, el legislador estatutari hi va situar, a l'article 54, la memòria històrica
on els poder públics "han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la
memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la
resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques".
Atès que, en aquest sentit, han estat fins ara diverses les actuacions normatives
catalanes que cal considerar incardinades en aquest esforç de recuperació i
manteniment de la memòria col·lectiva sobre el període que abasta la Segona
República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista i la Transició.
Atès que, trobem, en primer lloc, la Llei 13/2007, del 31 d'octubre, del Memorial
Democràtic, que creà aquesta entitat de dret públic dotada de personalitat
jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, amb l'objecte de desplegar les
polítiques públiques del Govern adreçades a l'acció cívica de recuperació,
commemoració i foment de la memòria democràtica.
Atès que, poc després, la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es
reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir
persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura, disposa en el seu
article 15.1 que “Les Administracions públiques, en l’exercici de les seves
competències, prendran les mesures oportunes per la retirada d’escuts,
insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació,
personal o col·lectiva, de la rebel·lió militar, de la Guerra Civil i de la repressió
de la Dictadura. Entre aquestes mesures s’hi podrà incloure la retirada de
subvenciones o ajudes públiques”.
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Atès que, en base aquesta normativa que des d’aquest ajuntament, el qual com
molts d’altres de Catalunya va patir –i com també la seva ciutadania- la
repressió de la dictadura franquista, reclami al Govern de la Generalitat que
actuï pel compliment d’aquesta normativa del Parlament de Catalunya.
Atès que, tornem a viure l’auge de moviments populistes, el creixement del
nacionalisme i l’extrema dreta al conjunt d’Europa. Uns moviments que imposen
una retòrica de l’enfrontament, que neixen, viuen i creixen amb el conflicte i que
s’alimenten de les desigualtats socials.
Atès que, aquests moviments representen una amenaça real al que ha estat la
nostra lluita per a la consecució d’una societat més justa, lliure, igualitària,
feminista, fraternal i plural, així com dels valors de l’europeisme que han
contribuït al major període de pau al continent. Aquests valors avui es veuen de
nou amenaçats i com a demòcrates estem disposats a fer-hi front.
Atès que, la cohesió social i convivència són dos bens preuats que cal preservar
per damunt de tot. A la vegada estem convençuts que és només des del
respecte a totes les idees, el respecte a la llei i a les institucions, que serem
capaços de traçar un futur millor.
Per aquests motius, els Grups Municipals Socialista, UNICAT, PDECAT, ERC i
ICV presenten els següents acords en aquest ple municipal:
1.

Instar el Govern de la Generalitat a que en compliment de la legislació
vigent en Memòria Històrica, i d’acord amb les resolucions aprovades pel
Parlament de Catalunya, faci les gestions necessàries per retirar, dins el
termini de sis mesos des de la publicació d’aquesta moció, el monument
dedicat al Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat, ubicat a la
Plaça dels Apòstols, prop del monestir de Montserrat, dins el terme
municipal de Monistrol de Montserrat.

2.

Instar el Govern de la Generalitat a que en compliment de la legislació
vigent en Memòria Històrica, i d’acord amb les resolucions aprovades pel
Parlament de Catalunya, faci les gestions necessàries per conservar i
museïtzar tant el monument esmentat com altres elements que poguessin
resultar retirats de l’entorn esmentat, si els informes tècnics corresponents
avalen l’interès històric o artístic dels seus elements.
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3.

Vetllar per donar compliment des d’aquest ajuntament a la legislació en
Memòria Històrica esmentada, actuant dins el terme del municipi per
identificar, valorar, i si s’escau fer retirar qualsevol símbol, monument o
identificació de la dictadura franquista que encara pugui trobar-se a la via
pública.

4.

Donar mandat a la Comissió Técnica de Nomenclatura de carrers i places
d’aquest Ajuntament a designar el nom d’una via pública que honori a tots
els exiliats i exiliades de la Guerra Civil –i en especial la d’aquells ciutadans
i ciutadanes del nostre municipi que el van patir- i la col.locació d’una placa
commemorativa que així els recordi.

5.

Recolzar al Govern de l’Estat per haver donat compliment a la normativa
estatal en matèria de memòria històrica respecte a la retirada de la tomba
del dictador Francisco Franco del recinte del Valle de los Caídos, i
demanar a col.lectius o individus a títol personal que deixin d’obstaculitzar
els tràmits per així fer-ho possible.

6.

Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, al Monestir de Montserrat, i a les entitats del municipi que vetllin
per a la recuperació de la memòria històrica en el nostre municipi.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, 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 és aprovada per unanimitat
11. MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’UNICAT, PDECAT, ERC I IC-V
PER IMPULSAR LA SEGURETAT DELS MUNICIPIS CATALANS.
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Es dóna compte de la següent moció:
20

Atès l’alarma social que està generant a molts municipis del nostre país
l’increment dels robatoris en domicilis en els darrers mesos.
Atès que els efectius policials que tenim assignats per a la prevenció i
investigació d’aquest tipus de delinqüència es mostren clarament insuficients
per a prevenir i resoldre aquest increment de robatoris.
Atès que l’actual legislació i l’aplicació que en fan jutges i fiscals no és un
element dissuassori per als delinqüents, ja que la poca penalització de la
reincidència i la llibertat provisional són vistos en benefici dels delinqüents i no
en benefici d’una societat més segura que respecti la llibertat i la propietat
privada dels qui pateixen aquests delictes,
El ple de la corporació proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Mostrar la nostra preocupació per l’increment de la inseguretat
ciutadana que es concreta amb els robatoris, alguns amb força, en
domicilis del nostre municipi i a la nostra comarca.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat per tal què, compartint aquesta
preocupació i d’una manera concertada amb els Ajuntaments,
s’impulsin les actuacions policials necessàries i coordinades per
resoldre aquesta problemàtica.
Tercer.- Instar a la Fiscalia general de Catalunya i al Tribunal Superior de
Justícia per tal que en els seus respectius àmbits de decisió siguin
amatents en les fases de graduar les peticions de pena, de les
sentències i de considerar la reincidència.
Quart.-

Davant d’aquest augment de robatoris en domicilis, fer arribar també
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés
dels Diputats aquesta preocupació perquè se sol·liciti una modificació
del Codi Penal per elevar les penes per aquesta tipologia de delictes.

Cinquè.- Reclamar al Govern de l’estat espanyol els més de 800 milions
d’euros que es deuen a la Generalitat per tal que puguin ser revertits
en una millora dels recursos materials i humans de la Policia de la
Generalitat – Mossos d’Esquadra.
Sisè.-

Instar al govern municipal a signar el conveni amb el Departament
d’Interior per instal·lar lectors de matrícules als accessos del municipi
en caràcter immediat que ajudin a la prevenció i persecució d’aquest
tipus de delicte.

Setè.-

Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al
Departament d’Interior, a la Diputació, al Govern de l’Estat, als grups
del Parlament i del Congrés de Diputats, i al Consell Comarcal als
efectes oportuns, tot palesant la preocupació del nostre municipi.

Intervé el Sr. López per explicar que no han promogut la moció per una qüestió
de matisos no pas per no estar d’acord amb el fons i malgrat el vot serà
favorable cal aclarir que: “1.- Es reclamen 800 milions a l'Estat, quan no han
votat els PGE que preveien aquest finançament.
2.- Per contra també cal exigir al govern de la Generalitat més recursos en
Seguretat, ja que té la competència, i exigir també a la Generalitat que les noves
promocions de mossos es destinin a seguretat ciutadana i a patrullatge
preventiu.
3.- La petició de modificar el Codi Penal no és efectiva sinó va acompanyada
d'una correcta aplicació a posteriori; per exemple, hi ha hagut més de 25
modificacions i tot i així no s'han pogut resoldre els casos de reincidència. Per
tant defensem més el punt que la fiscalia i el TSJC fossin sensibles a considerar
la reincidència com un delicte o un agreujant greu.
4.- Parlen del lectors de matricules, però també és pot incorporar que s'instal·lin
càmeres de vídeo-vigilància a determinades zones de la via pública com ja
passa a moltes poblacions.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo
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Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat, Antonio López López, M
Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
22

Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL NÚM. 2019/164 AL 2019/274.
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2019/164, de data
8 de març de 2019, al 2019/274, de data 4 d’abril de 2019.
Els membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2019/195, DE 14 DE
MARÇ DE 2019, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 2018.
Decret núm. 2019/195, de 14 de març de 2019
“Vista la liquidació del pressupost propi de l’Ajuntament del Catllar presentada
pel Secretari-Interventor municipal, corresponent a l’exercici 2018.
Vistos els articles 47,48 i 89 del Decret 500/1990, de 20 d’abril, de
desenvolupament de la Llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals i l’article
191 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.
Vists els informes favorables emesos pel secretari-interventor.
En conseqüència RESOLC:
Primer.

Aprovar la liquidació del pressupost propi de l’Ajuntament del Catllar
presentada per la Intervenció municipal, corresponent a l’exercici
2018, d’acord amb el següent resum:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Obligacions reconegudes pendents de pagar:
281.374,71€
Drets reconeguts pendents de cobrar:
1.169.763,02€
Resultat pressupostari ajustat:
442.855,06€
Romanent de Tresoreria:
2.718.367,17€
Afectat a despeses amb finançament finalista
0,00€
Per despeses generals
2.718.367,17€
Romanent de Crèdit
1.816.416,37€
Incorporable
1.098.231,68€
Incorporació obligatòria
366.046,02€
Incorporació no obligatòria
732.185,66€
No incorporable
718.184,69€
Deute viu a 31-12-18 (no inclou retorn PMTE):
0,00€
Ràtio legal del deute viu:
0,00%
Capacitat de finançament:
63.400,91€
Marge regla de la despesa:
-272.499,63€

Segon.

Remetre una còpia de la liquidació al departament de Governació de
la Generalitat de Catalunya i a la delegació territorial de Tarragona
del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Tercer.

Fer constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la
via administrativa procedeix interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent de la seva notificació. Altrament, si ho considereu oportú,
també podeu interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos
mesos, a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Quart.

Donar compte d’aquest decret al Ple de l’ajuntament.”

Els membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2019/225, DE 18 DE
MARÇ DE 2019, D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG
TERMINI PER PERÍODE 2020-2022.
Decret 2019/225, de 18 de març de 2019
“1. ANTECEDENTS
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En data d’avui s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que
les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en
el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del
qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius
d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de conformitat amb la regla de la
despesa.
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig
termini tindran un període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:
2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la
despesa de les respectives Administracions Públiques.
2.2.2. Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint
en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no
subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al
període considerat.
2.2.3. Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions
d'ingressos i despeses.
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la
sostenibilitat a llarg termini de les finances públiques.
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012, determina l’obligació de remetre anualment abans del 15
de març de cada any, els plans pressupostaris a mig termini en els quals
s’enquadrarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals.
En conseqüència, resolc:
Primer.

Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2020 a 2022,
d’acord amb el següent detall:
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LIQUIDACI
Ó
INGRESSOS
2018
1.951.751,
Capítol 1
36
Capítol 2
56.560,88
Capítol 3
745.865,20
Capítol 4
993.555,45
Capítol 5
8174,97
3.755.907,
Ingressos corrents
86
Capítol 6
0.,00
Capítol 7
10.204,54
Ingressos de
10.204.54
capital
Capítol 8
0,00
Capítol 9
0,00
Ingressos
0,00
financers
INGRESSOS
3.766.112,
TOTALS
40
DESPESES
Capítol 1

2018

PREV LIQ

PREVISIÓ

PREVISIÓ

PREVISIÓ

2019
2.081.400,
00
60.000,00
747.901,00
952.000,00
11.002,00
3.852.303,
00
0,00

2020
2.123.028,
00
63.000,00
762.859,02
952.000,00
11.552,10
3.912.439,
12
0,00

2021
2.165.488,
56
66.150,00
778.116,20
952.000,00
12.129,71
3.973.884,
47
0,00

2022
2.208.798,
33
69.457,50
793.678,52
952.000,00
12.736,19
4.036.670,
55
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.852.303, 3.912.439, 3.973.884, 4.036.670,
00
12
47
55
2019
1.432.407,
58
1.366.394,
42
1.000,00
853.000,00
16.000,00
3.668.802,
00
183.501,00
0,00

2020
1.461.055,
73
1.393.722,
31
1.000,00
860.000,00
15.000,00
3.730.778,
04
175.000,00
0,00

2021
1.504.887,
40
1.435.533,
98
1.000,00
860.000,00
15.000,00
3.816.421,
38
150.000,00
0,00

2022
1.550.034,
03
1.478.600,
00
1.000,00
860.000,00
15.000,00
3.904.634,
02
125.000,00
0,00

954.920,01
1.239.632,
Capítol 2
32
Capítol 3
0,00
Capítol 4
726.907,01
Capítol 5
0,00
2.921.459,
Despeses corrents
34
Capítol 6
697.028,22
Capítol 7
0,00
Despeses de
697.028,22 183.501,00 175.000,00 150.000,00 125.000,00
capital
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Capítol 8
Capítol 9
Despeses
financeres
DESPESES TOTALS

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.618.487, 3.852.303, 3.905.778, 3.966.421, 4.029.634,
56
00
04
38
02

Segon.

Trametre el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques.

Tercer.

Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de
l'aprovació del pla pressupostari a mig termini.”

Els membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
4. INFORME DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
1) A nivell de les convocatòries d’ajuts que promou la Generalitat de Catalunya,
el Departament de Cultura de la Generalitat, mitjançant l’Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural ha atorgat, amb caràcter provisional, un ajut per import de
2.000 € per a l’adquisició de llibres i diaris i un altre ajut de 4.000 € per a
l’adquisició de novetats editorials en català o occità destinats a les biblioteques
que, com la nostra, estan integrades al sistema de lectura publica de Catalunya,
d’acord amb la sol·licitud feta temps enrere i de la que ja se n’havia donat
compte.
2) D’acord amb la sol·licitud feta al seu dia a la convocatòria d’ajuts per al pas
a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de
creixement sostenible 2014-2020 que atorga el Ministeri per a la transició
ecològica i l’IDAE ens han concedit una subvenció per import de 131.036,00 €,
equivalents al 50% del cost del projecte per a la renovació de l’enllumenat públic
de la urbanització Esplai Tarragoní. Ara resta iniciar els tràmits per a la redacció
de la licitació dels treballs de substitució de les lluminàries per unes de mes
eficients i potenciar l’estalvi energètic.
3) L’ajuntament havia intentat la concurrència a la convocatòria de la Comissió
Europea WIFI4EU per finançar la instal·lació de punts Wi-Fi gratuïts en espais
públics municipals, per dues vegades, la primera convocatòria fou cancel·lada

per l’òrgan convocant al no poder garantir-se les condicions d’igualtat i en la
segona la proposta municipal no va resultar escollida.
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El passat dia 4 d’abril es va obrir un nou termini de sol·licituds i l’ajuntament hi
va concórrer amb la intenció de rebre un dels bons valorats en 15.000 € per a
l’accés públic a internet mitjançant WiFi o la interconnexió d’edificis públics.
4) 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 l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA) de l’Institut-Escola L’Agulla
del Catllar, per tal que pugui fer front a les despeses de gestió durant l’any 2019
una subvenció per import de 1.000 € (mil euros).
5) En relació amb l’àrea de recursos humans, informar que el dia 12 d’abril de
2019 s’han convocat les proves selectives del procés per a la provisió, de forma
interina, de la plaça de secretaria intervenció. Llevat que el procés acabi desert,
passada la setmana santa hi haurà la plaça proveïda per un dels vuit candidats
i candidates presentats.
També el divendres dia 12 d’abril es resolen els processos selectius per a la
formació de borses de treball, per a la substitució de les persona titular del lloc de
treball de la llar d’avis i per a la biblioteca municipal. A la primera s’han presentat
10 candidatures, i 23 a la segona.
Mitjançant acord de la Junta de Govern del passat dia 28 de març s’ha aprovat
l’oferta pública d’ocupació de 2019 amb el següent detall:
1. Funcionaris de carrera
Esc.
AG
AG
AE

Subesc.
Subalterna
Administratius
Tècnics Superiors

Plaça
Agutzil
Administratiu
Arquitecte

2. Personal laboral fix
Plaça
Arquitecte tècnic

Vacant
1

Subgrup
C2
C1
A2

S’ha convocat procés de selecció, mitjançant concurs oposició, torn de promoció
interna, d’un lloc de treball d’agutzil, de personal funcionari, d’aquest ajuntament,
inclòs en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2019 d’aquest ajuntament.
També s’ha convocat el procés de selecció, mitjançant concurs oposició, torn de
lliure, d’un lloc de treball de cap de brigada, com a personal laboral fix, d’aquest
ajuntament.
Ambdós processos es publicaran properament per fomentar la concurrència.
També s’ha concedit al Sr. X R A, TIP 002, guàrdia municipal en règim funcionari
de carrera, l’excedència voluntària amb efectes del dia 5 d’abril de 2019 i fins el
dia 30 de juny de 2040. El seu lloc queda temporalment cobert per l’agent
interina F M F, TIP 009. L’agent interí TIP 007 va renunciar a la crida feta per
compromisos personals.
Finalment, per cloure aquest apartat temàtic, informar de la renúncia de la
representant sindical del personal laboral, Sra. N G C, a la que cal agrair el treball
fet per poder assolir el recentment aprovat Conveni Col·lectiu.
6) Capítol a banda, mitjançant Decret de l’alcaldia 2019/463, de 22 de març de
2019 s’ha reconegut a favor del Sr. Jordi Reina Gelabert, funcionari
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, secretari interventor
de l’ajuntament, i amb efectes des de la data de 30-11-2019, el dret a percebre
prestació per incapacitat temporal mentre es mantinguin les condicions del
moment del reconeixement, a raó de 3.652,80 € mensuals de prestació o
quantitat proporcional equivalent mentre es mantingui la situació d’IT que la
genera o les condicions per al seu reconeixement.
7) Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del passat 28 de març de 2019
s’han adjudicat diferents actuacions musicals i actes lúdics que amb motiu de
la Festa Major i altres festes, estan previstes realitzar:
-

CENTAÑO MANAGEMENT D’ESPECTALES SL: Actuació de
l’Orquestra “La Chatta”, pel divendres 23 d’agost, per un import de
6.500,00 €, més 1.365,00 € en concepte d’IVA.

-

HARMONICS IN CAELUM, SL: Actuació musical de la formació
anomenada “ALLIOLI”, pel dissabte 24 d’agost, i per un import de
2.650,00 €, més 556,50 € en concepte d’IVA.
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-

WENCESLAO SÁNCHEZ GARCÍA: Espectacle Show Bàsic STAR
WAYS i 2 hores d’animació amb DJ Guateque, pel dissabte 20 de
juliol, i per un import de 6.950 €, més 1.459,50 € en concepte d’IVA.

-

COLLA SARDANISTA DANSAIRES DEL PENEDÈS: Actuació de la
Cobla Ressò per la ballada de sardanes del dia 21 d’abril, i per un
import de 850,00 €, exempts d’IVA.

-

JOSEP M. MARÍN PUJADAS (MOVI-CINE): Cinema a l’aire lliure,
amb la projecció de la pel·lícula Super López, pel dia 26 d’agost, i per
un import de 800,00 €, més 168 € en concepte d’IVA.

-

ALBERT HERNANDO BARRIO: Lloguer d’un Splash Slide de 75
metres, pel dia 25 d’agost, i per un import de 1.340,00 €, més 281,40
€ en concepte d’IVA.

8) Respecte del procés de licitació de la concessió de la gestió del servei de Bar
Restaurant de la Torre d’en Guiu informar que, un cop substanciades les diferents
fases de l’obertura de propostes digitals, sobre 2.0 i feta la corresponent valoració
per part de la comissió d’experts, integrada per tres membres designats per
l’Associació d’Empresaris d’Hosteleria de la província de Tarragona, i d’acord
amb la proposta de la mesa de contractació, mitjançant Decret d’aquesta alcaldia
del passat 4 d’abril, número 2019/269, s’ha adjudicat la concessió a l’empresa
XTERNAL MEDIA SERVICE SL, per un preu total de 52.505,53 €.
8) S’ha aprovat la memòria valorada redactada per l’arquitecte de l’ajuntament,
Sr. Jonathan López Skoog, per a per a l’adequació dels dos accessos principals
al nucli urbà de la vila per import d’execució per contracte de 68.495,29 euros,
IVA inclòs. De forma immediata es farà la licitació dels treballs.
10) S’ha adjudicat el subministrament d’un sistema de projecció per a l’auditori del
Centre Cultural a l’empresa PROVITEC INSTALACIONES Y SISTEMAS SL, per
un import de 16.789 €.
Els assistents es donen per assabentats.
5. PRECS I PREGUNTES.
No n’hi ha.
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I quan són dos quarts menys un minut de sis i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la
present acta.
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