ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 11 DE JULIOL DE
2019.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia 11 de juliol 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:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS/ES:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Ariadna Tous Dalmau
Francesc Saigí Nuñez
Antonio López López
M Montserrat Inglés Novell
Josep Plana Monné
Alícia Inglés Villena
Jordi Eliseu Porta González
SECRETARI:
Josep Llop Tous
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a tractar els punts inclosos a l’orde del
dia.
A) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES
CORRESPONENTS A LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES DE DATA 15
DE JUNY DE 2019, DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ RESULTANT
DE LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 26 DE MAIG DE 2019 I DE DATA 4
DE JULIOL DE 2019, EXTRAORDINÀRIA D’ORGANITZACIÓ.
Prèviament a donar compte de l’esborrany de les actes del ple corresponents a
les sessions extraordinàries de data 15 de juny de 2019 i 4 de juliol de 2019,

JOSEP LLOP TOUS
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demana la paraula el portaveu del Grup Municipal del PSC-CP, Sr. Antonio
López i manifesta que els membres del seu grup no han rebut els esborranys
que havien de ser tramesos amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta
sessió.
Així doncs, es proposa deixar l’aprovació dels esborranys pendent sobre la
taula fins a al convocatòria d’una nova sessió del ple.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:

JOAN MORLÀ I MENSA
17/09/2019 Secretari-Interventor
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17/09/2019 Alcalde

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Ariadna Tous
Dalmau, Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat Inglés
Novell, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta González.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta s’aprova per unanimitat i queden damunt la taula
els esborranys de les actes de les sessions esmentades.
Vots en contra: cap
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE XIFRA DE
POBLACIÓ DEL MUNICIPI REFERIDA A 1 DE GENER DE 2019, APROVADA
MITJANÇANT ACORD DEL PLE DE DATA 7 DE FEBRER DE 2019.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 7 de febrer de 2019 es varen
aprovar els resums numèrics general i d’altes i baixes corresponents a la
rectificació del Padró municipal d’habitants d’aquest ajuntament, referits a la
data 1 de gener de 2019, i que contenen la formalització de les actuacions dutes
a terme durant l’exercici 2018 amb el tenor literal següent:
CONCEPTE
Població de dret a 1 de gener de 2019

TOTAL
4.475

DONES
2.153

HOMES
2.322

JOSEP LLOP TOUS
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En data 1 de juliol de 2019 la Unitat de Secretaria Intervenció Municipal del
Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, que coordina i
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supervisa el servei del Padró Municipal ha advertit i comunicat a l’ajuntament
l’existència d’un error en les xifres aprovades el Ple i comunicades a l’Institut
Nacional d’Estadística.
Així les coses, les xifres esmenades serien les següents:
CONCEPTE
Població de dret a 1 de gener de 2019

TOTAL
4.472

DONES
2.152

HOMES
2.320

17/09/2019 Alcalde

Els articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, disposa
que els ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb
referència a 1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions que s’han dut a
terme durant l’exercici anterior. Aquests resultats numèrics hauran de ser
tramesos a l’Institut Nacional d'Estadística (INE).

JOAN MORLÀ I MENSA

Alhora, la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sots-secretaria del
Ministeri de la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució
de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració
Local, de 25 d’octubre de 2005, estableix les instruccions tècniques als
ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió
del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2019, que recullen el
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici de 2018.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les
variacions produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’INE en els fitxers
d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per
aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de desembre de 2018,
resultant una xifra de població del padró municipal d’habitants de 4.475, dels
quals 2.153 són dones i 2.322 homes, xifra que en termes absoluts representa
un creixement del 2,638% respecte l’any 2018, que era de 4.360 habitants.

JOSEP LLOP TOUS
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L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions publiques estableix que les administracions
públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes.
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Vist el què disposa l’article 21.1 lletra "s" de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, abans
citada, proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
4

Primer.- Rectificar l’error material advertit en els resums numèrics general i
d’altes i baixes corresponents a la rectificació del Padró municipal
d’habitants d’aquest ajuntament, referits a la data 1 de gener de 2019,
i que contenen la formalització de les actuacions dutes a terme durant
l’exercici 2018, aprovats pel Ple de l’ajuntament en data 7 de febrer
de 2019, essent les dades esmenades i correctes les següents:
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS

JOAN MORLÀ I MENSA

Població de dret a 1 de gener de 2019

TOTAL

DONES

HOMES

4.472

2.152

2.320

Segon.- Comunicar a l’Institut Nacional d'Estadística la xifra de població a 1
de gener de 2019 que resulta d’aquesta rectificació, juntament amb
el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en
aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la
Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la
revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de
la proposta de xifres oficials de població.”
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, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Ariadna Tous
Dalmau, Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat Inglés
Novell, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi E Porta González.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat

JOSEP LLOP TOUS
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CONCEPTE
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3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ
EDUCATIVA A ESTABLIR AMB LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PER
AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE PRÀCTIQUES EXTERNES.
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament sempre ha promogut, dins l’àmbit de les seves competències i en la
mesura a les seves possibilitats, l’ensenyament tant a nivell inicial amb la
construcció i posada en funcionament de la llar d’infants municipal com en la resta
d’etapes de la formació, promoció de cursos d’anglès o música o signatura de
convenis de col·laboració amb la URV o la Universitat Catalana d’Estiu.

JOAN MORLÀ I MENSA

Posteriorment, mitjançant acord de 15 d’octubre de 2009 es va aprovar el conveni
de col3laboracio la Universitat Catalana d’Estiu per al foment de la participació
dels joves de la localitat amb l’establiment de beques parcial per assistència.
També s’han materialitzat altres convenis de col·laboració que promouen o
fomenten el coneixement i la formació, essent un dels antecedents recents el
conveni establert amb L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica per a la realització
de prospeccions arqueològiques.
Acreditada i contrastada la qualitat acadèmica, el rigor docent i l’experiència de
la universitat Rovira i Virgili escau establir les bases de col·laboració i
cooperació entre ambdues institucions per a l’acolliment en pràctiques a
l’ajuntament, d’estudiants i permetre’ls aplicar i complementar els coneixements
adquirits durant l’aprenentatge.
Les condicions de cadascuna d’aquestes col·laboracions acadèmiques es
determinaran en convenis ad hoc, en funció de les capacitats dels alumnes i de
les possibilitats de l’ajuntament, tant en l’aspecte de les tutories com en els ajuts
econòmics a l’estudi i/o a de despeses de desplaçament.
En el present supòsit són d’aplicació els següents articles 5, 47 i 54 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 8, 114, 174 i 273
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la
llei municipal i de règim local de Catalunya; 1 i 111 del Reial
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Mitjançant acord del Ple de l’Ajuntament del 29 de setembre de 2005 es va
aprovar el conveni específic entre l’ajuntament i la Universitat Rovira i Virgili per a
la realització dels estudis en dret ambiental.
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Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local; 304.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals; 3, 41 i 50, i 223 a 225 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals; i 40, i 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre
de Règim Jurídic del Sector públic

JOAN MORLÀ I MENSA

A més, la legislació sobre règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú preveu que les Administracions Públiques
poden celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb persones, tant de
dret públic com privat, sempre que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni
versin sobre matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer
l’interès públic que tenen encomanat.
Per tot això, examinat el conveni de cooperació educativa per al
desenvolupament de programes de pràctiques externes entre la Universitat
Rovira i Virgili i l’Ajuntament, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
En conseqüència, proposo que el Ple acordi:
Primer.

Aprovar el conveni de cooperació educativa per al desenvolupament
de programes de pràctiques externes entre la Universitat Rovira i
Virgili i l’Ajuntament, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.

Segon.

Facultar al Sr. alcalde per la signatura del conveni i quants altres
documents siguin necessaris per a la formalització d’aquest acord.

Tercer.

Notificar aquest acord al rectorat de la Universitat Rovira i Virgili, al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat, a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació i als demés
organismes amb competències sobre la matèria d’acord amb la Llei
40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en legal
forma.

JOSEP LLOP TOUS
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La legislació local estableix que pel compliment dels seus objectius, els
Ajuntaments, en representació dels Municipis, tindran plena capacitat jurídica
per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns
i drets, celebrar contractes, establir i explotar obres i serveis públics, obligar-se,
interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes a les lleis.
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Quart.

Així mateix, advertir que si es vol impugnar el present acord, que posa
fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva
notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar de l'endemà de la seva notificació.”

17/09/2019 Alcalde

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, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Ariadna Tous
Dalmau, Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat Inglés
Novell, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi E Porta González.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.

JOAN MORLÀ I MENSA

4. PROPOSTA D’ADEQUACIÓ DEL RÈGIM RETRIBUTIU DE DEDICACIONS
DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 4 de juliol de 2019 s’ha
establert el règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs
electes de la Corporació, llevat d’aquells regidors i/o regidores de l’equip de
govern que han d’exercir les seves comeses i responsabilitats en règim de
dedicació parcial.
Una vegada estudiada aquesta situació, es considera escaient retribuir
l’especial dedicació que determinats regidors realitzaran per atendre les
necessitats dels veïns o les tasques de presencia al territori o de comunicació
permetent adequar la situació de dedicació de l’alcaldia amb les seves
obligacions laborals.

JOSEP LLOP TOUS
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Així les coses, dos regidors que conformen l’equip de govern exerciran el seu
càrrec amb dedicació parcial, amb alta a la Seguretat Social i amb la retribució
bruta mensual, calculada amb dotze mensualitats, d’acord amb el següent
detall:
Regidor/a

JOAN MORLÀ I MENSA

Percentatge

Parcial
Parcial

24,05 %
26,39 %

Retribució
bruta/anual
8.660,00 €
9.500,00 €

De conformitat amb els articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases de règim local, i 166 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen
dret a percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan els
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, en el qual cas seran
donats d’alta a la Seguretat Social.
Aquesta mateixa normativa estableix que els electes que no tinguin dedicació
exclusiva ni parcial podran percebre indemnitzacions per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les
condicions que estableixi el ple de la corporació.
Per altra banda, en aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL
s'haurà de donar publicitat de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i
al tauler d'anuncis de la corporació.
Primer.

Establir la següent modificació en el règim general de dedicacions i
retribucions d’aquesta corporació:
En virtut de les delegacions d’atribucions i responsabilitats atribuïdes
en l’exercici del seu càrrec, els regidors que després es relacionen, i
amb efectes des del dia 12 de juliol de 2019 exerciran el seu càrrec
amb dedicació parcial, amb alta a la Seguretat Social i amb la
retribució bruta anual, que es resumeix tot seguit:
Regidor/a

Dedicació

Percentatge

Ariadna Tous Dalmau
Francesc Saigí Nuñez

Parcial
Parcial

24,05 %
26,39 %

Retribució
bruta/anual
8.660,00 €
9.500,00 €
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Ariadna Tous Dalmau
Francesc Saigí Nuñez

Dedicació
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Tercer.

Quart.

Mantenir el règim d’indemnitzacions en les percepcions per
l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats a favor dels
membres de la corporació que no tenen dedicació parcial, de
conformitat amb l’acord del Ple de l’ajuntament de 4 de juliol de 2019.
Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.

JOAN MORLÀ I MENSA

Sisè.

Publicar íntegrament el present acord al Butlletí Oficial de la
Província, al tauler d'anuncis de la corporació i al portal de
transparència d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Setè.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.”

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, Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Ariadna Tous
Dalmau i Francesc Saigí Nuñez.
Hi voten en contra els regidors Antonio López López, M Montserrat Inglés
Novell, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi E Porta González.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
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. 2019/330 AL 2019/532.

JOSEP LLOP TOUS
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Cinquè. Comunicar la present resolució a l’Àrea d’Intervenció per procedir a la
consignació adequada i suficient de les quantitats en el pressupost de
despeses de la Corporació.
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9

Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2019/330, de data
8 de maig de 2019, al 2019/532, de data 5 de juliol de 2019.
10

Els membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2019/532, DE DATA 5
DE JULIOL DE 2019, DE DESIGNACIÓ DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
DE L’ALCALDIA EN LA MATEIXA.

JOAN MORLÀ I MENSA

“Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de data 4 de juliol de 2019, es va crear
la Junta de Govern Local, que a més d’assistir l’alcalde en l’exercici de les seves
atribucions, li correspon exercir aquelles competències que li delegui el ple i el
mateix alcalde.
Mitjançant Decret e l’alcaldia de data 1 de juliol de 2019 s’han nomenat els
tinents d’alcalde de l’ajuntament en tant que òrgan necessari de l’ajuntament.
L’alcalde o alcaldessa els designa i revoca lliurement entre els membres de la
junta de govern local i quan no n’hi ha, d’entre els regidors, tal i com disposen
els articles 23.3 LRBRL i 55 TRLMRLC.
Del nomenament dels membres de la junta de govern local i dels tinents
d’alcalde es donarà compte al ple en la primera sessió que celebri, es notificarà
als designats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici
de la seva efectivitat a comptar de l’endemà de la signatura de la Resolució de
l’alcaldia, excepte que en aquesta es disposi el contrari, tal i com estableix
l’article 46.2 ROF.
Legislació aplicable:
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC).
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJAP).
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Es dóna compte del decret de l’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol de 2019, de
designació dels membres de la Junta de Govern Local i de delegació de
competències de l’alcaldia en la mateixa:
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Pel que fa al dia i hora en que s’han de celebrar les sessions ordinàries de la
junta de govern local, correspon a l’alcalde o president la seva fixació mitjançant
Decret tal i com estableix l’article 112.3 del ROF .
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç la
gestió dels assumptes municipals, es considera necessària la delegació
d’atribucions pròpies d’aquesta alcaldia a favor de la junta de govern local en
exercici de les facultats que confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la LRBRL, i
altra legislació concordant, sens perjudici de les delegacions especials que es
puguin efectuar, tot respectant les matèries indelegables previstes als articles
21.3 esmentat i i 8 i ss. LRJAC.

JOAN MORLÀ I MENSA

Atès el que disposa l’article 52
membres de la Junta de Govern.

del ROF, en quant al nomenament dels

En conseqüència, Resolc:
Primer.- Nomenar com a membres de la Junta de Govern els regidors de la
Corporació:
- Sr. Daniel Rodríguez Polo, regidor i Primer Tinent d’Alcalde.
- Sr. Carles Guillén i Montserrat, regidor i Segon Tinent d’Alcalde.
- Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo, regidor i Tercer Tinent d’Alcalde.
Segon.- Efectuar delegació genèrica d’atribucions en la Junta de Govern les
següents competències delegació genèrica d’atribucions en les
matèries següents:
Atribució
Marc legal
Contractació
Contractar les obres, els subministraments, els serveis, DA 2a. 1
les concessions d'obres i concessions de serveis i els LCSP
contractes administratius especials quan el valor
estimat dels contractes no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia
dels 6 milions, inclosos els de caràcter plurianual quan
la durada no sigui superior a 4 anys, eventuals
pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de
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L’article 52.5 del ROF, estableix que, en una sola resolució de l’alcaldia es
poden nomenar els membres de la Junta de Govern i delegar en aquest òrgan
les competències que es considerin necessàries.
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17/09/2019 Alcalde
JOAN MORLÀ I MENSA
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DA
2a
LCSP

9

21.1.n LBRL
21.1. f LBRL
185.2
TRLRHL
21.1.f LBRL
21.1. f LBRL
BEP
BEP
BEP
BEP
187 TRLRHL
196 TRLRHL

218
TRLMRLC
Atorgar la concessió sobre béns de domini públic quan DA
2a.9
el pressupost base de licitació no superi el 10 % dels LCSP
recursos ordinaris del pressupost ni els 3 milions
d'euros.
Adquirir béns immobles i drets subjectes a la legislació DA
2a.9
patrimonial quan el pressupost bases de licitació no LCSP
superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni
els 3 milions d'euros.
Alienar el patrimoni quan el pressupost base de licitació DA 2a. 10
no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost LCSP
ni els 3 milions d'euros, sempre que no siguin béns

JOSEP LLOP TOUS
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totes les anualitats no superi ni el percentatge esmentat
ni la quantia assenyalada.
Adjudicar els contractes privats quan el pressupost
base de licitació no superi el 10 % dels recursos
ordinaris del pressupost ni l'import del 3 milions d'euros.
Direcció de govern i administració
Sancionar les infraccions de les ordenances municipals,
llevat en els casos atribuïts a altres òrgans
Gestió econòmica
Autoritzar i disposar dins dels límits de la seva
competència
Reconèixer i liquidar obligacions derivades de
compromisos de despeses
Ordenar pagaments
Retre comptes
Aprovar la modificació pressupostària per crèdits
ampliables
Aprovar la modificació pressupostària per incorporació
de romanents
Aprovar la modificació pressupostària per generació de
crèdits
Aprovar la modificació pressupostària per transferència
de crèdits
Aprovar el Pla de disposició de Fons
Aprovar el Pla de Tresoreria
Sol·licitar i acceptar subvencions de tota classe quan la
disposició que reguli la convocatòria no estableixi que
sigui el Ple l’òrgan competent per sol·licitar-les i
acceptar-les
Patrimoni
Atorgar llicències ús privatiu de béns de domini públic
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17/09/2019 Alcalde
JOAN MORLÀ I MENSA
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Les delegacions efectuades comprenen totes les potestats inherents
per a dictar els corresponents actes administratius en les matèries
delegades, així com autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions
dels pagaments que se’n derivin i realitzar totes les actuacions fins a
la total conclusió dels expedients, així com la resolució dels recursos,
a què fa referència l’article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i l’article
115 del RD 2568/86, interposats contra els actes dictats en virtut de
les atribucions delegades.
Tercer.- Donar publicitat a aquestes delegacions a través del Tauler d’anuncis
municipal i del Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici que
aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la data de la
Resolució, d’acord amb el que estableix l’article 44.2 del ROF.
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declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigues
el seu valor
Aprovar la permuta de béns
210
TRLMRLC
Atorgar llicències i autoritzacions relatives als serveis
funeraris, així com la incoació i tramitació dels
expedients de recuperació de nínxols del cementiri
municipal
Personal
Exercir la direcció de la Guàrdia Municipal
21.1.i LBRL
Sancionar el personal al seu càrrec
21.1.h LBRL
Aprovar l'oferta d'ocupació publica
21.1.g. LBRL
Aprovar les bases de les proves selectives de personal 21.1.g. LBRL
Distribuir les retribucions complementaries que no 21.1.g. LBRL
siguin fixes i periòdiques.
Totes les altres competències que siguin delegables 21.1.h LBRL
segons la legislació de la Funció Pública i no
enumerades en els apartats precedents, llevat del
nomenament del personal.
Urbanisme -Activitats d'intervenció
Aprovar els instruments de desenvolupament del 21.1.j LBRL
planejament general no atribuïts expressament al Ple
Aprovar els instruments de gestió urbanística
21.1.j LBRL
Aprovar els projectes d'urbanització
21.1.j LBRL
Dictar ordres d'execució urbanística
197 TRLUC
Sancionar infraccions urbanístiques _lleus i greus
109 RPLU
Aprovar els projectes d'obres i serveis quan sigui 21.1.o.LBRL
competent per la seva contractació i estigui previst en el
pressupost
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Quart.-

Notificar aquesta resolució als Regidors i Regidores interessats,
advertint-los que s’entén acceptada tàcitament la competència, si no
es manifesta expressament res en contra en el termini de tres dies
hàbils des de la seva notificació o es fa ús de la delegació.

17/09/2019 Alcalde

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

Publicar al portal de transparència l’organització institucional d’acord
amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Setè.-

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”

JOAN MORLÀ I MENSA

3. INFORME DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
1) Mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona se’ns
han concedit els següents ajuts:
En la convocatòria per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà
i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural, 5.000 € per a la substitució
del lluernari del hall de Centre Cultural, essent el pressupost del projecte de
39.955 €
En la convocatòria per a programes d’activitats culturals dels ajuntaments fins
a 5000 habitants, 4.962,98 € per subvenció el cost de la programació cultural
estable i altres activitats, essent el pressupost mínim a executar de 31.020 €.
2) En relació amb l’àrea de recursos humans, informar que actualment hi ha
dos processos oberts, l’un per a la promoció interna del lloc de treball d’agutzil,

JOSEP LLOP TOUS

Firma 1 de 2
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Firma 2 de 2

Els membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
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funcionari de carrera, les proves selectives del qual, confeccionades conforme
a les bases reguladores de la convocatòria, es realitzaran el proper dia 24 de
juliol. Només hi ha un aspirant admès.
El segon procés és el elatiu a la provisió, mitjançant concurs oposició, torn lliure,
d’un lloc de treball de cap de brigada, com a personal laboral fix, d’aquest
ajuntament. El període de presentació de sol·licituds es va obrir el passat dia 9
de juliol i finalitza el dia 29 del mateix.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

3) Des del passat 25 de juny i fins al 22 de juliol comptem amb un alumne de
l’IES dels Pallaresos fent estada a l’empresa per a la formació pràctica en
centres de treball. És un alumne empadronat al municipi i al que se li
encomanen tota mena de tasques administratives bàsiques per al coneixement
de l’organització administrativa. També tasques més encaminades als seus
estudis futurs en l’àmbit de la informàtica.
4) Informar que des del passat dia 8 de juliol i fins al 29 del mateix mes resta
obert el termini per a la presentació de les ofertes en la licitació de l’obra
municipal ordinària de construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de
música i aulari de l’institut escola l’Agulla mitjançant procediment obert
simplificat, amb diversos criteris d’adjudicació, amb pressupost base de licitació
de 1.588.788,79 €, i 333.645,65 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit
(IVA) al tipus del 21%, i una durada del contracte 8 mesos, segons allò aprovat
pel Ple de l’ajuntament en la seva sessió del passat 23 de maig de 2019.

17/09/2019 Secretari-Interventor

17/09/2019 Alcalde

Informar que les bases selectives d’ambdós processos han estat recorregudes
en alçada pel representant del personal funcionari de l’ajuntament. Els recursos
resten pendents de resoldre’s. Mentrestant el procediment no s’atura.

5) Informar que en el marc de l’expedient per a la concessió administrativa d’ús
privatiu per a la gestió del Bar-Restaurant de la Torre d’en Guiu, adjudicat
mitjançant Resolució d’Alcaldia, de data 10 d’abril de 2019 a l’empresa
XTERNAL MEDIA SERVICE, SL, s’ha presentat recurs contenciós administratiu
ordinari davant del Jutjat del Contenciós administratiu numero 2 de Tarragona
per part de la també licitadora LA PORTA DEL CEL LA PINEDA, SLU. Aquesta
societat també va sol·licitar una mesura cautelar per a la suspensió dels efectes
de la resolució d’adjudicació contra la que ja hem presentat el corresponent
recurs. Estem a l’espera que el jutge decideixi al respecte d’aquesta mesura i a
conèixer la demanda per tal de plantejar oposició.

JOSEP LLOP TOUS
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Els assistents es donen per assabentats.
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4. PRECS I PREGUNTES.

16

El Sr. alcalde convida a als membres de la corporació a formular els precs i
preguntes que tinguin per convenients.
El Sr. Jordi Eliseu Porta formula els següents precs:

JOAN MORLÀ I MENSA

També volia demanar que a la piscina municipal de la Torre d’en Guiu s’adoptin
les mesures per garantir l’accessibilitat al vas d’aigua del les persones amb
discapacitat i també de la gent gran. Hi ha aparells que ho permeten i el cost
sembla ser que no es gaire significatiu.
Finalment, posar de manifest una qüestió de salubritat pública a la urbanització
La Cativera, doncs tenen rates, hi ha animals de granja en parcel·les urbanes,
com gallines, i hi ha mosquits provinents de basses amb aigües estancades.
El Sr. alcalde comenta que no hi ha denuncia formal dels fets a hores d’ara i
que l’ajuntament actua, principalment, en base a aquestes.
Després de debatre sobre la qüestió el Sr. alcalde explica que en consideració
al prec efectuat, aquest serà el que inicií l’expedient.
El Sr. Antonio López assabenta al Ple que li acaben de comunicar el decés del
fins aleshores president de l’entitat urbanística de Pins Blancs, Sr. Cristobal
Arriola, qui portava molts anys al càrrec. DEP.
El Sr. alcalde pregunta si algun membre de la corporació vol formular alguna
pregunta.
Intervé el Sr. Jordi Eliseu Porta per preguntar sobre l’estat del servei de recollida
de residus, doncs es considera que és molt deficient.
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Demanem que es torni a posar la senyera al castell en comptes de la bandera
estelada i que la façana de l’ajuntament es netegi de pancartes de polítics
presos. En període electoral es va fer cas de la Junta Electoral en aquesta
qüestió i ara caldria respectar-ne la neutralitat. Recordar al Sr. alcalde que en
la sessió de constitució del Consistori va manifestar que tots som El Catllar.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

148609ad23eb42c29c5b31b07cfa3fb8001

Url de validación

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

El Sr. alcalde explica que estem a les acaballes de la pròrroga de la concessió
licitada i adjudicada el 2004 pel Consell Comarcal a favor de Fomento de
Construcciones y Contratas i que el servei és, efectivament, deficitari. Estem
recopilant queixes i denúncies de particulars i entitats i informes de la guàrdia
municipal per actuar al respecte amb major contundència.
Segons ens han manifestat des del Consell Comarcal la nova concessió esta
previst que quedi resolta de cara a la propera tardor o hivern i esperem que
llavors es solucionin aquest problemes.
El Sr. Carles Guillén també culpa de la manca de civisme d’alguns com a
agreujant del problema.

JOAN MORLÀ I MENSA

A petició de major concreció per part del Sr. alcalde posa com a exemple l’ús
de la Torre d’en Guiu per a la festa de la rosa de la passada primavera.
El Sr. alcalde explica que en el cas de la festa esmentada, en tant que
manifestació cultural del poble romanès i d’integració social no va comportar
l’exacció de cap liquidació.
El Sr. Porta pregunta si en casos similars s’actuarà de la mateixa manera.
El Sr. alcalde respon que en funció de la petició, si té els mateixos o anàlegs
objectius tindrà el mateix tracte.
Finalment el Sr. Porta pregunta pel desplegament de la xarxa de fibra òptica al
municipi, doncs durant la campanya electoral de les eleccions municipals se’n
va parlar molt i semblava imminent l’arribada de fibra al municipi.
El Sr. alcalde explica que en aquest mateixos instants hi ha una xerrada
informativa organitzada per una de les empreses que promouen el
desplegament. Al municipi les empreses ADAMO i MOVISTAR han manifestat
el seu interès en aquest sentit. L’ajuntament es limita a concedir les
autoritzacions que demanen les empreses promotores i depèn, exclusivament
de la iniciativa privada el desplegament.
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El Sr. Porta també pregunta pel fet de si es cobra una taxa a les entitats que
són de fora del municipi per a l’ús d’instal·lacions municipals.
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La Sra. M Montserrat Inglés diu que quan se’n va parlar es va dir que el
desplegament s’iniciaria per Mas de Pallarès i després es posaria en servei el
nucli urbà de la vila.
El Sr. alcalde explica que efectivament els treballs inicials de desplegament han
començat a Mas de Pallarès per quant l’extensió de la xarxa de fibra venia des
de Els Pallaresos i el servei al nucli urbà de la vila esta previst en aquesta
primera fase d’instal·lació per part de la companyia ADAMO.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JOSEP LLOP TOUS

17/09/2019 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

17/09/2019 Alcalde

I quan són dos quarts i sis minuts de vuit de la tarda i no havent-hi més
assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari,
estenc la present acta.
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