ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 14 DE NOVEMBRE
DE 2019.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia catorze de
novembre 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
JORDI CABRE MARTORELL
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ALCALDE:
Joan Morlà 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
Acte seguit el Sr. alcalde proposa incloure a l’ordre del dia per raó d’urgència,
el següent assumpte:
PROPOSTA DE VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS 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.
Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia
amb el següent resultat:
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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.
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 12 DE
SETEMBRE DE 2019 I A LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIA URGENT DE
DATA 16 D’OCTUBRE DE 2019 I EXTRAORDINÀRIA DE 17 D’OCTUBRE
DE 2019.
Es dóna compte de l’esborrany de de les actes del ple corresponents a la
sessió ordinària de data 12 de setembre de 2019 i a les sessions
extraordinària urgent de data 16 d’octubre de 2019 i extraordinària de 17
d’octubre de 2019, les quals havien estat trameses juntament amb la
convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Intervé el Sr. Antonio López per fer constar que, respecte de l’acta de la sessió
ordinària de 12 de setembre de 2019, a la pàgina 10, quan es vota la moció de MO1TE cal deixar clar que qui surt de la sessió és tot el grup municipal del PSC i no només
el seu portaveu. Alhora, i en aquest mateix punt de l’ordre del dia, va dir que
sol·licitava un informe jurídic sobre aquell tipus de mocions, no pas que es sol·licitaria
l’informe.
El Sr. secretari incorpora ambdues esmenes.
També el Sr. López, respecte de l’acta de la sessió extraordinària de 17 d’octubre de
2019, a la pagina 7, quan diu “recordar que des de la moció....” a dia d’avui ens
queden només 628.000 euros, ha de dir que en queden 529.000 €.

JORDI CABRE MARTORELL
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A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
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Respecte de les actes de les sessions ordinària de data 12 de setembre de
2019 i extraordinària de 17 d’octubre de 2019 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
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Amb la qual cosa les actes de les sessions ordinària de data 12 de setembre
de 2019 i extraordinària de 17 d’octubre de 2019 s’aproven per unanimitat.
Respecte de l’acta de la sessió extraordinària urgent de data 16 d’octubre de
2019 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.
Abstencions: Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Josep Plana
Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta González.
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta de la sessió extraordinària urgent de data 16 d’octubre
de 2019 s’aprova per majoria absoluta.
Vots en contra: cap
2. PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ÚS DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de data 17 d’octubre de 2019 es va
adoptar l’acord d’aprovació provisional, d’entre d’altres, l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per a l’ús de les instal·lacions esportives amb una
proposta de modificació de l’article 6 que pot induir a una incorrecta
interpretació i aplicació, perjudicant la seguretat jurídica que informa el
procediment administratiu.
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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 en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

JOAN MORLÀ I MENSA

PISCINA TORRE D’EN GUIU
Entrada Individual
Abonaments
Temporada major de 12 anys empadronat
Temporada major de 12 anys no empadronat
Mensual fins a 12 anys empadronat
Mensual fins a 12 anys no empadronat
Temporada fins a 12 anys empadronat
Temporada fins a 12 anys no empadronat
A partir del tercer membre de la mateixa unitat
familiar empadronat
A partir del tercer membre de la mateixa unitat
familiar no empadronat
15 dies/temporada major de 12 anys
empadronat
15 dies/temporada major de 12 anys no
empadronat
15 dies/temporada fins a 12 anys empadronat
15 dies/temporada fins a 12 anys no
empadronat
30 dies/temporada major de 12 anys
empadronat
30 dies/temporada major de 12 anys no
empadronat
30 dies/temporada fins a 12 anys empadronat
30 dies/temporada fins a 12 anys no
empadronat

4,00€
50,00€
70,00€
15,00€
20,00€
25,00€
35,00€
20,00€
30,00€
15,00 €
20,00 €
10,00 €
12,50 €
30,00 €
40,00 €
20,00 €
25,00 €

Col·lectius:
Entitats que organitzin activitats de lleure per
infants i/o joves amb seu al municipi.
Entitats que organitzin activitats de lleure per

JORDI CABRE MARTORELL
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La quota tributària vigent a hores d’ara regulada a l’article 6 de l’ordenança
fiscal objecte d’aquest expedient és:
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4

infants i/o joves amb seu fora del municipi.
Concessionari de l’explotació del restaurant de
la Torre d’en Guiu per actes col·lectius que
organitzin per infants i/o joves.

2,50 €
5

PISTES DE TENNIS
1 hora de pista
1 hora de pista en horari nocturn (llum)

10,00€
14,00€

PISTES DE PÀDEL
1 hora de pista
1 hora de pista en horari nocturn (llum)

10,00€
14,00€

JOAN MORLÀ I MENSA

Article 6. Quota tributària
PISCINA TORRE D’EN GUIU

Empadronats

Entrada Individual
Entrada Individual fins a 13 anys
Abonaments
Temporada major de 13 anys
Temporada menor o igual de
13 anys
Mensual major de 13 anys
Mensual menor o igual de 13
anys
30 dies major de 13 anys
30 dies menor o igual de 13
anys
15 dies major de 13 anys
15 dies menor o igual de 13
anys

No
empadronats
4,00€
8,00€
2,00€
8,00€

40,00€
20,00€

70,00€
35,00€

20,00€
10,00€

35,00€
18,00€

25,00€
13,00€

44,00€
23,00€

16,00€
8,00€

28,00€
14,00€

Col·lectius:
Entitats
que
organitzin
activitats de lleure per infants
i/o joves amb seu al municipi.
Entitats
que
organitzin
activitats de lleure per infants
i/o joves amb seu fora del
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La quota tributària que es proposa aprovar és:
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1,00 €

2,50 €

municipi.
Concessionari de l’explotació
del restaurant de la Torre
d’en
Guiu
per
actes
col·lectius que organitzin per
infants i/o joves.

2,50 €
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PISTES DE TENNIS I PÀDEL

JOAN MORLÀ I MENSA

No
empadronats

1 hora i 30 minurs de reserva de pista amb llum
natural
10 €
15 €
1 hora i 30 minurs de reserva de pista amb
enllumenat artificial
14 €
21 €
La liquidació de la taxa es materialitzarà exclusivament mitjançant una aplicació de
tetefonia mòbil. Una sola persona usuària haurà de fer la reserva de la pista,
malgrat els usuaris puguin ser fins a 4 de forma simulàtina (partit de dobles).
La persona usuària, sota la seva responsabilitat, liquidarà la taxa tenint en compte la
condició d’empadronades o no de la resta de persones usuàries. En el supòsit de
paritat entre persones empadronades i no empadornades, es liquidarà la taxa en la
condició d’empadronada.
La condició de convidat a l’aplicació equival a la condició de no empadronat. El
canvi de convidat a persona empadronada es realitzarà des de les oficines
municipals previa comprovació de les dades i amb expressa autorització de la
persona.
La pèrdua de la condició de persona empadronada donarà lloc al canvi a la condició
de persona convidada.
La discriminació entre llum natural i llum artificial es determina des de l’aplicació,
sense discrecionalitat per part de la persona usuària.

Aquests modificació es promou d’acord amb allò establert a l’article 15 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.
El secretari interventor ha elaborat, d’acord amb les indicacions de l’alcaldia,
una proposta de modificació d’aquestes ordenances fiscals.
Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels
membres de la Corporació, acordi:

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

20/01/2020 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

20/01/2020 Alcalde

Empadronats
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 6 de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per a l’ús de les instal·lacions esportives
municipals d’acord amb el següent redactat:

JOAN MORLÀ I MENSA
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Article 6. Quota tributària PROPOSADA:
PISCINA TORRE D’EN GUIU

Empadronats

Entrada Individual
Entrada Individual fins a 13 anys
Abonaments
Temporada major de 13 anys
Temporada menor o igual de
13 anys
Mensual major de 13 anys
Mensual menor o igual de 13
anys
30 dies major de 13 anys
30 dies menor o igual de 13
anys
15 dies major de 13 anys
15 dies menor o igual de 13
anys

No
empadronats
4,00€
8,00€
2,00€
8,00€

40,00€
20,00€

70,00€
35,00€

20,00€
10,00€

35,00€
18,00€

25,00€
13,00€

44,00€
23,00€

16,00€
8,00€

28,00€
14,00€

Col·lectius:
Entitats
que
organitzin
activitats de lleure per infants
i/o joves amb seu al municipi.
Entitats
que
organitzin
activitats de lleure per infants
i/o joves amb seu fora del
municipi.
Concessionari de l’explotació
del restaurant de la Torre
d’en
Guiu
per
actes
col·lectius que organitzin per
infants i/o joves.

1,00 €

2,50 €

2,50 €

PISTES DE TENNIS I PÀDEL
Empadronats

No
empadronats

1 hora i 30 minurs de reserva de pista amb llum
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20/01/2020 Alcalde
JOAN MORLÀ I MENSA
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natural
10 €
15 €
1 hora i 30 minurs de reserva de pista amb
enllumenat artificial
14 €
21 €
La liquidació de la taxa es materialitzarà exclusivament mitjançant una aplicació de
tetefonia mòbil. Una sola persona usuària haurà de fer la reserva de la pista,
malgrat els usuaris puguin ser fins a 4 de forma simulàtina (partit de dobles).
La persona usuària, sota la seva responsabilitat, liquidarà la taxa tenint en compte la
condició d’empadronades o no de la resta de persones usuàries. En el supòsit de
paritat entre persones empadronades i no empadornades, es liquidarà la taxa en la
condició d’empadronada.
La condició de convidat a l’aplicació equival a la condició de no empadronat. El
canvi de convidat a persona empadronada es realitzarà des de les oficines
municipals previa comprovació de les dades i amb expressa autorització de la
persona.
La pèrdua de la condició de persona empadronada donarà lloc al canvi a la condició
de persona convidada.
La discriminació entre llum natural i llum artificial es determina des de l’aplicació,
sense discrecionalitat per part de la persona usuària.

Segon.- Aquest acord provisional i el text de la modificació de l’ordenança
fiscal s’ha d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província,
dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si
s’escau, al·legacions.
Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord provisional. L’acord provisional elevat a
definitiu més el text íntegre de la modificació de l’ordenança, es
publicarà al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entrarà en
vigor.
Quart.-

Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de
recurs.”

El Sr. regidor Francesc Saigí explica la proposta i en justifica l’oportunitat i
adequació per quant en l’anterior modificació de l’ordenança fiscal s’havia
posat el preu per persona, finalment, tal com van quedar a la Junta de
Portaveus, com que no hi havia un control en l’accés a les pistes sinó a través
de l’aplicació, el risc d’emprar fraudulentament l’aplicació recomana recuperar
la liquidació en format de preu per pista.
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El Sr. Antonio López, comenta que el seu grup no veu clar la distinció que es
fa entre persones empadronada i no empadronada. No els queda clar.
El Sr. Saigí explica que la reserva de pista es fa per una aplicació que
reconeix usuaris registrats i, per tant, es pot discriminar si està empadronat o
no, fent l’equivalència, si és un convidat no és usuari.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent
resultat:

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap.
Abstencions: Jordi Eliseu Porta González.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES
DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
RADICADES AL MUNICIPI QUE TINGUIN PER OBJECTE LA CURA,
PROTECCIÓ I CONTROL D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS I EL
BENESTAR ANIMAL.
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la junta de Govern Local de 24 d’octubre de 2019 es va
aprovar la incoació i impuls de l’expedient per a l’adopció de les bases de
subvencions per a entitats sense ànim de lucre per a la cura, protecció i
control d’animals domèstics abandonats i el benestar animal. Tot encarregant
a la secretaria intervenció l’elaboració del projecte de les bases dels ajuts i
l’emissió del corresponent informe jurídic sobre el procediment a seguir.
Malgrat l’escàs lapsus temporal entre aquell mandat i el moment present i el
volum de treball suportat, des de la secretaria intervenció s’ha donat
compliment a ambdues comeses.

JORDI CABRE MARTORELL
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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 Núñez, Antonio López López, M Montserrat
Inglés Novell, Josep Plana Monné i Alícia Inglés Villena.

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

9a45b8337056462bb21c2a87c7da3b84001

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

9

Com hom coneix, la subvenció és una tècnica de foment de determinats
comportaments considerats d'interès general i fins i tot un procediment de
col·laboració entre l'Administració pública i els particulars per a la gestió
d'activitats d'interès públic o social.
El marc legal regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions LGS) i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).

JOAN MORLÀ I MENSA

La base novena de ordenança general de subvencions de l’ajuntament, en
tràmit, estableix que la concurrència competitiva, mitjançant el sistema de
concurs, és la forma ordinària de concessió de les subvencions, d’acord amb
l’article 22 de la LGS.
El règim de concurrència competitiva és el procediment mitjançant el qual la
concessió dels ajuts es fa mitjançant la comparació de les sol·licituds
presentades, a fi d’establir una relació entre aquestes, d’acord amb els criteris
de valoració prèviament fixats, i adjudicar amb el límit fixat a la convocatòria
dins del crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut una valoració més alta
en aplicació dels criteris establerts.
Així mateix, d’acord amb la normativa aplicable, conjuntament o prèviament a
la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les
corresponents Bases Reguladores, essent preceptiu, doncs, procedir
inicialment a l’aprovació de les Bases Reguladores.
El vigent pressupost municipal té dotació pressupostaria a la partida 48306
per import de 1.750 € per a l’atorgament de subvenciona a entitats
animalistes.
El contingut de les presents Bases Reguladores que es sotmeten a
consideració s’ajusta a allò previst a l’article 17.3 de la LGS.
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Consultat el registre d’entitats del municipi hi consten inscrites com a tals les
següents: l’Associació BigotisCat-Gats del Catllar, amb NIF G5711840, i l’APA
TARRACO PINSCHER RATER Y BODEGUEROS EN ADOPCIÓN, amb NIF
G557709091 com a potencials beneficiàries dels ajuts.
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L’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que l’òrgan
competent per a l’aprovació de les bases d’atorgament de subvencions és el
Ple i que les mateixes han de ser sotmeses al tràmit d’informació pública de
com a mínim 20 dies, mitjançant la publicació del seu text íntegre al Butlletí
Oficial de la Província i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, i la inserció d’una
referència del susdit anunci al Diari Oficial de la Generalitat en compliment del
principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció.
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En conseqüència, proposo que el Ple de l’ajuntament adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores de la concessió d’ajuts per a entitats
sense ànim de lucre radicades al municipi que tinguin per objecte la
cura, protecció i control d’animals domèstics abandonats i el
benestar animal mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, el text íntegre de les quals és el següent:
“BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A ENTITATS
SENSE ÀNIM DE LUCRE RADICADES AL MUNICIPI QUE TINGUIN PER
OBJECTE LA CURA, PROTECCIÓ I CONTROL D’ANIMALS DOMÈSTICS
ABANDONATS I EL BENESTAR ANIMAL.
1.-

OBJECTE

L’objecte d’aquestes bases es regular i definir les condicions i procediments
per a la concessió de subvencions de l’ajuntament a les entitats sense afany
de lucre que compleixin amb els requisits establerts a les mateixes,
destinades a gestionar i controlar les colònies de gats del municipi i al
benestar animal en general, que estiguin radicades al municipi.
L’import de la subvenció ha de ser destinat íntegrament a la protecció i
defensa dels animals domèstics i que prioritzin l’esterilització i garanteixin
atenció veterinària als gats de carrer. La concessió de la subvenció duu
implícita la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’entitat beneficiària i
l’ajuntament.
2.-

RÈGIM JURÍDIC

La convocatòria i el procediment que cal seguir per a la concessió d’aquesta
subvenció es regularà per les presents bases i, en el seu defecte, per la Llei
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38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei General de
Subvencions i la resta de normativa aplicable.
Aquesta subvenció, que s’atorga d’acord amb els principis d’igualtat, no
discriminació, publicitat, transparència i concurrència competitiva, mitjançant
el sistema de concurs, és discrecional, voluntària i eventual, revocable i
reduïble en tot moment, i en cap cas genera drets per obtenir d’altres
subvencions en anys posteriors, ni es pot al·legar com a precedent.
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3.-

DESPESES SUBVENCIONABLES

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin dins el
període de l’1 de gener al 31 de desembre de cada anualitat, en concepte de
gestió i control de les colònies de gats del municipi:

Esterilitzacions.

Atenció veterinària d’animals ferits o malalts.
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera
indubtable, responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, siguin
estrictament necessàries, i s’efectuïn en el termini establert en les presents
bases. En cap cas el seu cost podrà ser superior al valor de mercat.
Totes les factures que es presentin com a justificant en la memòria anual del
projecte, hauran de reunir els requisits de l’article 6 I 7 del Real Decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es
regulen les obligacions de facturació.
La factura contindrà els requisits de l’article 6 del citat reglament, els quals se
citen de forma resumida a continuació:
a) Número.
b) Data d’expedició.
c) Nom i cognoms, o denominació social completa, tant de l’obligat a
expedir factura com dels destinatari de les obligacions.
d) Número d’identificació fiscal, tant de l’obligat a expedir factura como
del destinatari.
e) Domicili, tant de l’obligat a expedir factura como del destinatari.
f)
Descripció de les operacions, consignant-se les dades necessàries per
a la determinació de la base imposable.
g) El tipus impositiu aplicat.
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h)
i)

La quota tributària.
La data en que s’han efectuat les operacions que es documenten.
13

En el cas de factura simplificada, haurà de complir el requisits estipulats a
l’article 7 del mateix Reial Decret.
4.-

BENEFICIARIS
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Poden optar a la subvenció totes les entitats sense ànim de lucre legalment
constituïdes i amb seu o delegació a la vila del Catllar, que estiguin
degudament inscrites en els corresponents registres públics i oficials i en el
Registre Municipal d’Entitats de l’ajuntament en el moment de presentar la
seva sol·licitud, i que els seus objectius estatutaris incloguin protegir i vetllar
pel benestar dels animals.
L’entitat beneficiària de la subvenció:
 No ha de tenir pendent de justificar cap subvenció atorgada
anteriorment per aquest ajuntament (excepte que encara no hagi
transcorregut el termini de justificar).
 Ha de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries
i de les de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
5.-

OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

L’objectiu general d’aquesta subvenció és garantir el control i el seguiment de
les colònies de gats al terme municipal del Catllar.
Els objectius específics són els següents:
a) Identificar i censar les colònies de gats i els seus responsables.
b) Promoure la gestió eficient de colònies basada en el control de la
natalitat.
c) Promoure l’alimentació responsable de les colònies.
d) Millorar la salubritat de les colònies i de l’entorn.
e) Garantir l’atenció veterinària de gats ferits o malalts.
f)
Millorar la convivència entre els gats de carrer i els veïns.
g) Fomentar la tinença responsable d’animals i l’adopció de gats.
h) Crear sinèrgies entre tots els agent implicats: ajuntament, entitats,
voluntaris i veïns.
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La beneficiària de la subvenció ha de fer constar en tota la publicitat i
presentacions de les activitats de l’entitat el suport de l’ajuntament, incloent
l’escut institucional de forma visible i enviar a l’ajuntament, prèvia impressió o
difusió, un model de qualsevol material publicitari per a la seva conformitat.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

20/01/2020 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

20/01/2020 Alcalde

La beneficiària de la subvenció ha col·laborar amb l’ajuntament en la difusió
de les activitats que es desenvolupin a la vila en matèria de protecció, control
o tinença d’animals.
Són obligacions de la beneficiària de la subvenció les que tot seguit
s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin, i/o la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció:
1) Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis
de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la
seva justificació d’acord amb l’ establert a les presents bases.
2) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, o acreditar la seva exempció.
3) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que
realitzi la Intervenció General de l’ajuntament, i a aportar tota la
informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions
anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys,
comptadors des de la finalització del termini de presentació de les
justificacions.
5) Disposar de les assegurances preceptives legalment establertes per
l’objecte de la subvenció sol·licitada.
6) L’Entitat ha d’estar adaptada a la legislació sobre entitats i ha de
complir amb tots els requeriments legals que l’obliguin.
7) De conformitat amb la llei 19/2014 de la transparència, en cas de
concessió de subvencions i ajuts públics per un import superior a
10.000 euros, és obligació de les persones beneficiàries, si són
persones jurídiques, de comunicar als subjectes obligats la informació
relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a
l’efecte de fer-les públiques.
Memòria d’actuacions
La beneficiària de la subvenció ha d’elaborar i presentar a l’ajuntament, abans
del 28 de febrer de l’any següent a cada anualitat, una memòria d’actuacions
justificatives del compliment de les condicions imposades en les presents
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bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. El
contingut ha de ser el següent:
a) Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en
aquest conveni, així com les activitats realitzades i els resultats
obtinguts.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de les intervencions
veterinàries (esterilitzacions i animals ferits o malalts) adjuntant les
factures originals i acreditació del seu pagament. Fitxes d’actuació
clínica.
c) Mapa del municipi amb la ubicació concreta de les colònies
controlades de gats.
d) Fitxa tècnica actualitzada del cens de cada colònia.
e) Nombre d’individus esterilitzats i no esterilitzats que pertanyen a cada
colònia. Dades dels alimentadors i responsables de cada colònia.
Relació d’incidències i accions realitzades per tal de reduir els
problemes detectats.
f)
Un exemplar de tota la documentació impresa generada durant
l’activitat. Relació de gats allotjats al CAT i la seva casuística.
La manca de justificació o la justificació incompleta podran comportar
l’anul·lació total o parcial de la subvenció i el reintegrament en les condicions
previstes en la normativa general aplicable.
6.-

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ I PERÍODE D’EXECUCIÓ

La quantia màxima de la subvenció objecte d’aquesta convocatòria serà de
1.750 euros anuals, prevista en l’aplicació corresponent del capítol IV, del
Pressupost General de l’ajuntament de cada exercici.
Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat
de les mateixes quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari
suficient. S’abonaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent del
capítol IV, del Pressupost General de l’ajuntament de cada exercici.
L’import màxim que es destinarà durant l’any 2019 per l’atorgament de les
subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 1.750 €.
La subvenció es podrà atorgar per l’import total o parcial en funció del projecte
presentat, segons la valoració que faci la Comissió Qualificadora prevista en
el punt DESÈ, després d’haver considerat els criteris esmentats en aquestes
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bases reguladores. L’import màxim de la subvenció no podrà superar el 80 %
del pressupost total de projecte/activitat presentat amb un màxim de 1.000 €
ó, si es el cas, el límit del pressupost disponible.
Per a calcular l’import de la subvenció a rebre per cadascun dels projectes
seleccionats l’import total de la convocatòria es repartirà atenent a la
puntuació obtinguda i a la quantitat demanada. En cap cas es superaran els
límits establerts en aquest mateix apartat.
La subvenció concedida a l’empara d’aquestes bases s’ha de destinar
íntegrament a finançar les esterilitzacions i l’atenció veterinària d’animals
durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de cada any
que es convoqui, mentre siguin vigents aquests bases.

JOAN MORLÀ I MENSA

SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Un cop publicada la convocatòria, les sol·licituds es formularan mitjançant
instància normalitzada, degudament complimentada i signada, que es dirigirà
a l’alcalde, abans de la finalització del termini establert, adjuntant la
documentació que s’especifica a continuació:
1) NIF del sol·licitant.
2) DNI del representant de l’entitat.
3) Memòria d’activitats realitzades per l’entitat durant l’any
immediatament abans, amb memòria descriptiva dels objectius
generals i/o específics aconseguits, número de participants a les
activitats i medis materials, tècnics i dineraris aplicats al seu
desenvolupament, tant propis com aliens. El contingut haurà de ser
suficient i ordenat, amb detall d’ingressos i despeses, i aportació dels
justificants pertinents, si s’escau.
4) Projecte de l’activitat per l’any en curs.
5) Declaració responsable conforme l’entitat està inscrita al Registre
Municipal d’Entitats.
6) Declaració responsable conforme l’entitat està al corrent de les seves
obligacions amb la hisenda municipal, autonòmica i estatal, i amb la
Tresoreria General de la Seguretat Social.
7) Dades bancàries del peticionari.
La presentació dels documents detallats serà condició necessària per la
tramitació de la sol·licitud.
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7.-
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8.-

CONVOCATÒRIA I PUBLICITAT; TERMINI, FORMA I LLOC DE
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
17

El procediment de concessió s’iniciarà d’ofici, mitjançant convocatòria pública
aprovada per la Junta de Govern Local, que es farà pública en el BOP de
Tarragona, al Tauler d’Edictes (e tauler) de l’ajuntament i a la web municipal.
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar
des de la publicació de la convocatòria de les presents bases per part de la
“Bases de Datos Nacional de Subvenciones” al diari oficial corresponent (BOP
Tarragona).
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Les sol·licituds s’han de presentar per escrit, complimentant els models
normalitzats, que seran signats pel/per la sol·licitant o representant legal.
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base
reguladora 7, s’hauran de presentar per registre oficial en qualsevol dels llocs
que preveu l’article 16 de la llei 39/2015.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i
l’acceptació de les normes que la regulen.
9.-

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les propostes presentades seran avaluades per una Comissió Qualificadora
fins a un màxim de 100 punts. Per a la valoració dels projectes, únicament es
tindran en compte els criteris objectius determinats en aquestes bases. La
subvenció s’atorgarà a aquell sol·licitant que obtingui millor valoració d’acord
amb els criteris següents:
Aspectes que es valoren del projecte (60 punts)
Punts màx.
Interès general i adequació del projecte a les necessitats de la vila: 24
punts
Adaptació del projecte a les línies estratègiques establertes
8
Desenvolupament d’activitats i accions continuades al llarg de
8
l’any
Desenvolupament d’activitats complementàries (1 punt per
8
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activitat): xerrades d’educació ambiental, programes de
formació d’alimentadors, activitats i accions adreçades a
col·lectius específics (veïns, gent gran, etc.)...
Qualitat en la presentació del projecte: 18 punts
Definició d’objectius i metodologia clares
Identificació clara de les activitats previstes
Capacitat de finançament del projecte a través dels recursos
propis de l’entitat (quotes d’associats, espònsors, recursos
humans...) que complementin els ajuts públics.
Transcendència i projecció del projecte per al municipi: 18 punts
Col·laboració amb altres entitats del municipi
Difusió entre la ciutadania (a través de xarxes socials, de notes
de premsa, etc..) de les activitats programades i dels seus
resultats.
Projecció i repercussió exterior de les activitats realitzades.
Interès general per al conjunt de la població.

18

6
6
6

6
6
6

Aspectes que es valoren de l’entitat (40 punts)
Punts màx.
Perfil i trajectòria de l’entitat: 24 punts
Accions que s’hagin desenvolupat en els darrers 2 anys, en
8
quant a participació i resposta de la població i en qualitat i
rellevància de les activitats
Socis: 1 punt per cada 10 socis de l’entitat (fins a un màxim de
8
8 punts)
Per la capacitat i recursos (tècnics i humans) per gestionar,
8
executar i avaluar els propis projectes
Experiència prèvia amb l’ajuntament i participació en general: 16 punts
Participació en activitats organitzades per l’ajuntament com a
8
col·laboradors o coorganitzadors (1 punt per activitat , fins a un
màxim de 8)
Participació en altres grups de treball, reunions, xarxes i altres
8
amb d’altres entitats
Els projectes s’avaluaran a partir dels àmbits i dels aspectes que es valoren.
Per poder rebre la subvenció cal que l’entitat obtingui, com a mínim, 60 punts
del total dels barems específics de valoració. No podrà presentar-se més
d’una proposta per entitat.
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10.- ÒRGANS COMPETENTS I NOTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS
La Comissió Qualificadora examinarà la documentació relacionada en el punt
SETÈ i puntuarà cada entitat sol·licitant, d’acord amb el punt NOVÈ anterior.
Tota documentació incompleta, confusa o inexacta, no serà tinguda en
compte a efectes de valoració.
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La Comissió Qualificadora podrà demanar a l’entitat sol·licitant aclariments
sobre la documentació presentada.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es
requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a
partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les
esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s’entendrà per
desistit de la seva sol·licitud.
La Junta de Govern Local: atorgarà les subvencions, a proposta de la
Comissió Qualificadora. La resolució de la Junta de Govern Local es farà
pública i es notificarà individualment a cada entitat, associació o col·lectiu
interessats.
11.- COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ QUALIFICADORA
L’alcalde convocarà la Comissió Qualificadora que estarà composada per:
President: L’alcalde
Vocals:
Un regidor de l’equip de govern
Un regidor de l’oposició
Un/a empleat/ada públic/a de l’ajuntament
El Secretari – interventor de la Corporació
En cas de no poder assistir-hi, els membres de la Comissió Qualificadora
podran delegar la seva assistència en una altra persona.
La Comissió podrà requerir de la col·laboració del personal tècnic adequat per
a una millor interpretació, valoració o qualificació de les propostes
presentades, com poden ser persones titulades en veterinària (etologia, petits
animals, etc), ajudant tècnic veterinari o qualsevulla altre adequat a l’objecte
de la petició.
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La Comissió Qualificadora serà l’encarregada d’analitzar les sol·licituds
presentades i de formular una proposta de resolució a la Junta de Govern
Local.
En cas d’informe desfavorable per part de l’Interventor de l’ajuntament,
s’obliga a motivar-lo adequadament i a comunicar-ho a la Comissió
Qualificadora el més aviat possible.
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12.- RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
La resolució de concessió o de denegació, que haurà de ser motivada d’acord
amb el criteris de valoració de les sol·licituds, s’adoptarà en el termini màxim
de tres mesos des del termini de presentació de sol·licituds, i serà notificada
individualment.
Aquesta haurà de contenir:

Identificació de l’entitat bancària

Programes i/o activitats subvencionades

Import de la despesa subvencionable

Import de la subvenció atorgada

Assignació pressupostària a la que s’imputa la despesa
13.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUT
Si, una vegada notificada la resolució de concessió de la subvenció, l’entitat
no manifesta el contrari en el termini d’un mes, s’entendrà que ha estat
acceptada, amb les seves condicions generals i específiques.
14.- INVALIDESA, REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT
L’ajuntament podrà revocar total o parcialment la subvenció, amb l’obligació
per part del beneficiari de retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora
corresponent, en els supòsits següents:
a) Supòsits previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003 General de
Subvencions.
b) Incompliment d’altres obligacions que preveuen aquestes bases.
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c)

Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
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15.- JUSTIFICACIÓ
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Per a justificar la subvenció, l’entitat o associació beneficiària haurà de
presentar abans de 28 de febrer de l’any següent a l’exercici subvencionat a
l’ajuntament la documentació següent:
Instància subscrita pel beneficiari dirigida a l’alcalde acompanyada de:

Memòria de l’activitat, amb indicació de les activitats realitzades,
participants, etc. i dels resultats obtinguts.

Factures originals o fotocòpies compulsades de les factures
justificatives de la despesa.

Declaració que no s’ha disposat de cap altra subvenció o ingrés
afectat per l’activitat que es tracta, que sumats a l’ajuda de
l’ajuntament, sobrepassi el seu cost total.
La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no
justificades i, en el seu cas, la inhabilitació per percebre noves subvencions,
sense perjudici de satisfer l’interès legal, a partir de la data en què s’hauria
d’haver rendit els comptes i fins la data en què es verifiqui el reintegrament.
16.- ALTRES CONSIDERACIONS
1)

La sol·licitud d’ajut no obliga l’ajuntament a concedir-lo, ni dona dret a
l’entitat a rebre’l. Així mateix, el fet d’haver rebut ajut en un exercici no
suposa l’atorgament forçós d’ajuts en exercicis posteriors.

2)

L’ajuntament podrà fer totes les comprovacions que li calguin abans i
després d’atorgar l’ajut, i valorarà especialment la certesa de la
documentació presentada pel sol·licitant.

3)

De conformitat amb la llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, els
beneficiaris de les subvencions estaran obligats a facilitar a
l’ajuntament totes aquelles dades i informació que aquest els
requereixi, i les podrà fer públiques mitjançant el portal web
corporatiu, sense perjudici de les reserves que en matèria de
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protecció de dades imposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals i altra normativa d’aplicació.
4)

Amb la presentació de la sol·licitud, s’entendrà implícita l’acceptació
d’aquesta normativa, per la qual cosa, l’incompliment d’algun dels
seus punts podrà considerar-se com a causa de revocació de l’ajut
concedit.

5)

Tots aquells aspectes no regulats per aquestes bases, es regiran per
allò que disposa la legislació de subvencions, els seus reglaments, el
Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats, i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya (ROAS) i les Bases d’Execució
del Pressupost vigent.

17.- INTERPRETACIÓ
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en
l’ajuntament i correspondrà a l’alcaldia la resolució de les incidències que es
produeixin en la gestió i execució de les mateixes.
18.- VIGÈNCIA
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació integra
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i seran vigents fins que se
n’acordi la modificació o derogació.
Contra el present acord que posa fi a la via administrativa, es podrà presentar
recurs contenciós administratiu davant la Sala d’aquesta jurisdicció del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de dos mesos
comptats a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquest acord en el
Butlletí.”
Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de les
bases pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un diari i al tauler d’edictes de
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l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar
des del dia de la publicació de l’anunci al BOP.
23

Tercer.- Concedir audiència a les entitats que tinguin per objecte la defensa i
cura dels animals domèstics del municipi, a l’efecte de presentació
d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels presents
acords i la tramesa d’una còpia del text íntegre de les bases. El
termini de l’audiència serà de 30 dies a comptar des del dia següent
a la data de recepció de la notificació.
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Quart.-

Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant
el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, les
Bases Generals de Subvencions que ara s’aproven inicialment
quedaran aprovades definitivament sense necessitat de cap tràmit
ulterior, i es procedirà directament a la publicació.”

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 Núñez, Antonio López López, M Montserrat
Inglés Novell, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta
González.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat
4. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
INCLOSES EN EL PROJECTE D’EXECUCIÓ D’OBRA MUNICIPAL
ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI EDUCATIU DESTINAT A
ESCOLA DE MÚSICA I AULARI DE L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA.
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 23 de maig de 2019 es va
aprovar l’expedient de contractació de l’obra municipal ordinària
de
construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de
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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. Alhora es va aprovar el plec de
clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars rectors de
la contractació i es disposà l'obertura del procediment d'adjudicació.
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Publicat l’anunci de licitació corresponent al perfil de contractant per un termini
de vint dies naturals es van presentar, tal i com queda acreditat, les empreses
que seguidament es relacionen:
CONSTRUCCIONES, PINTURA Y MANTENIMIENTO S.A.U.
EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO S.L.
OBRES I CONTRACTES PENTA S.A.
TECNOLOGIA DE FIRMES S.A.
VORACYS S.L.
Substanciat el procediment de licitació i oberta la contractació de l’obra, per
acord del Ple de data 17 d'octubre de 2019 s’aprovà la relació classificada de
les ofertes i es requerí al licitador que va presentar l’oferta econòmicament
més avantatjosa, VORACYS, SL, perquè presentés la documentació
justificativa i acredités la constitució de la garantia definitiva establerta al plec
de condicions administratives.
Resta constatat a l’expedient que el licitador VORACYS, SL ha complert amb
el requeriment de presentació d el compromís al qual es refereix l'article 75.2
de la LCSP i la documentació justificativa de què disposa efectivament dels
mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del
contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP i certificats d’estar al corrent de
la Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries, així com
acreditació de la constitució de la garantia definitiva per un import equivalent
al 5 % del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit d’acord amb la
clàusula divuitena del Plec.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
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Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública (DL 3/2016).
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP),
en tot allò que no contradigui a la LCSP.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
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Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
Llei 19/14, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern.
A efectes d’establir l’òrgan competent per contractar, en els termes del que
disposa la DA 2a de la LCSP, correspondrà a l’Alcaldia la competència com a
òrgan de contractació respecte als contractes el valor estimat dels quals no
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas, la
quantia de 6 milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianuals quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses, sempre
que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
quantia assenyalada. El 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal
vigent és de 366.880,20 €.
Corresponen al ple les competències com a òrgan de contractació respecte
dels contractes no esmentats a l’apartat anterior.
En conseqüència, proposo que el Ple de l’ajuntament adopti el següent acord:
Primer.

Adjudicar el contracte per l’execució de les obres incloses en el
projecte de construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de
música i aulari de l’institut escola l’Agulla, a l'empresa VORACYS
SL, amb NIF B65699092, per import de 1.864.442,22 €, IVA inclòs,
amb el desglossament següent: 1.540.861,34 euros de principal i
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323.580,88 euros corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit
(IVA) al tipus del 21%, amb subjecció als plecs de clàusules
administratives i tècniques aprovats, exposant seguidament les
característiques i avantatges de les ofertes dels adjudicataris que
n’han determinat la selecció:

JOAN MORLÀ I MENSA

Segon.

Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació,
procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat
en el procés de contractació, al responsable del contracte i al
director facultatiu, amb indicació dels recursos procedents.

Quart.

Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.

Cinquè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de
Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix
la legislació contractual vigent.
Sisè.

Informa 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 des de l’endemà de la notificació.
Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la notificació.”

Intervé el Sr. Antonio López i manifesta que en aquest punt votaran que sí
perquè entenen que l’obra és un benefici per al poble, però encara no queda
clar on està definit d’on sortiran els dos milions d’euros que costarà aquesta
obra.
El Sr. Alcalde insta al regidor a fer la sol·licitud d’aquesta informació per escrit.
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Ampliació del termini de garantia de l’obra a 30 mesos.
Millores en l’execució de l’obra, sense cost addicional, quantificades
en 77.375,94 €.
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El Sr. López diu que ha demanant coses des del mes de setembre i que
encara no se li han facilitat.
27

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 Núñez, Antonio López López, M Montserrat
Inglés Novell, Josep Plana Monné i Alícia Inglés Villena.
Vots en contra: cap.
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Abstencions: Jordi Eliseu Porta González.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta
5. PROPOSTA D’INFORME FAVORABLE PER AL RECONEIXEMENT DE
COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI D’ACTIVITATS PROFESSIONALS,
LABORALS, MERCANTILS O INDUSTRIALS DE L’EMPLEADA
MUNICIPAL C P G.
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant escrit de 19 de setembre de 2019 (RE núm. 3843) la Sra. Carolina
Parrado Guardia, personal laboral, auxiliar administrativa, ha sol·licitat
autorització de la corporació per activitat privada i per compte aliè dins del
Club Tennis Monterols de Reus, exposant que realitza classes esportives
dirigides.
Les funcions a desenvolupar són impartir classes dirigides, al Club de Tennis
Monterols de Reus.
La Sra. C.P.G. és personal laboral en virtut del procés selectiu de quatre
auxiliars administratius laborals fixos i la resta amb formació de borsa de
treball, havent de superar encara el període de prova, i amb contracte de
treball des del dia 2 de setembre de 2019, amb una jornada laboral de 37,50
hores a la setmana.
El reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball i
l’horari de la interessada, i quedarà automàticament sense efecte en cas de
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A més, l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i de l’horari en els llocs de caràcter públic.
En cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat
privada pot superar la jornada ordinària de l’administració incrementada en un
50%.

20/01/2020 Alcalde

L’exercici d’un segon lloc de treball, càrrec o funció en el sector públic
requerirà, ex article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, el
previ reconeixement de compatibilitat, la competència del qual correspon al
ple de la corporació (STS de 13 de novembre de 2001; article 50.9 del ROF, 6
del Reial decret 598/1985 i l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre) previ informe, si s’escau, dels directors dels organismes, ens i
empreses públiques.

JOAN MORLÀ I MENSA

El procediment per a reconèixer la compatibilitat ve regulat als articles 9 de la
Llei 53/1984, de 26 de desembre i 16 i següents de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat.
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El personal al servei de les administracions públiques no pot invocar o fer ús
de la seva condició pública per a l’exercici d’activitats mercantils, industrials o
professionals.

La compatibilitat és un acte reglat i revisable, sempre que no concorrin els
casos de prohibició i es compleixi l’establert a la Llei reguladora.
Vistos els articles 22.2 lletres h i q) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
Per tot això, proposo que el Ple acordi:
Primer.

El reconeixement de compatibilitat per a l’exercici d’activitats
professionals a la Sra. C.P.G., personal laboral fix, auxiliar
administrativa, per a l’exercici de l’activitat esportiva dirigida i per
compte propi, al Club de Tennis Monterols de Reus, d’acord amb
allò sol·licitat.
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Segon.

Tercer.

Notificar aquest acord a la interessada en legal forma amb
l’advertiment exprés que qualsevol modificació en les activitats
prestades en règim de compatibilitat haurà de ser immediatament
comunicat a aquest ajuntament.
Notificar aquest acord
laboral, en legal forma.”

a la representació sindical del personal
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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 Núñez, Antonio López López, M Montserrat
Inglés Novell, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta
González.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT I
L’AJUNTAMENT SOBRE LES COMUNICACIONS REALITZADES
MITJANÇANT LA XARXA RESCAT EN L’ÀMBIT DELS VIGILANTS
MUNICIPALS.
Es dona compte de la següent proposta:
“Antecedents.
El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les
competències que té assignades en matèria d’emergències i seguretat, ha
creat, mitjançant el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat, la xarxa Rescat de radiocomunicacions
d’emergències i seguretat a Catalunya (en endavant “xarxa Rescat”) per
respondre a les necessitats dels diversos cossos de seguretat i emergències
de les administracions públiques catalanes.
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La xarxa Rescat, de tecnologia Tetra, es caracteritza per l’ús eficient de la
banda de freqüències d’emergències i seguretat, la possibilitat de
comunicacions xifrades, la bona cobertura urbana i rural i les comunicacions
entre grups independents i amb possibilitats de coordinació.
Tant el Departament d’Interior com l’Ajuntament estan interessats en l’adhesió
de l’Ajuntament a la xarxa Rescat. L’ús compartit de la xarxa Rescat i
l’increment d’usuaris permetrà un menor cost global i una major rendibilitat en
l’ús, concentrant-se totes les inversions, en una gestió més eficient i
econòmica, així com un manteniment més eficaç de la xarxa.
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L’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa rescat de radiocomunicacions
d’emergències i seguretat de Catalunya és, doncs, una eina necessària per a
la prestació del servei del cos de la guàrdia municipal.
Aquest conveni d’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Rescat tindrà una
vigència de dos anys des de la seva signatura, essent possible la seva
pròrroga per un termini màxim de fins a 4 anys.
Fonaments de dret.
Examinat el contingut del conveni, que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït, i del qual destaca que no hi ha contraprestació econòmica per cap
de les parts, ni pressuposa cap prestació de caire contractual, essent el
contingut adequat a la definició de conveni de col·laboració que es fa tant a
l’article 47 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre com a l’article 108 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost i amb el contingut mínim que en disposa l’article 49 de
la citada Llei 40/2015, d'1 d'octubre.
Normativa aplicable:
Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (art 57).
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 (arts 52 i 150).
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic (arts. 47-53).
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals (arts. 303, 309 i 311).
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (arts. 108 a 112).
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Examinats els articles 52 i 150 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
l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Per tot això proposo al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior
de la Generalitat i l’ajuntament sobre les comunicacions realitzades
mitjançant la xarxa Rescat en l’àmbit dels vigilants municipals.
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Segon.- Acceptar expressament totes i cadascuna de les obligacions
incloses en l’articulat del conveni objecte del present acord.
Tercer.- Facultar tant àmpliament com en dret sigui necessari al senyor
alcalde per la signatura de quan documents requereixi la
formalització d’aquest acord.
Quart.-

Notificar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat en
legal forma.

Cinquè.- Trametre, un cop signat per les parts, còpia del conveni indicat a la
Direcció General d’Administració Local del Departament de la
Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Sisè.-

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.”

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 Núñez, Antonio López López, M Montserrat
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Inglés Novell, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta
González.
32

Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat

JOAN MORLÀ I MENSA

Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 11 d’octubre de 2017 es va
aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal pel repartiment dels costos que comporta l’execució
d’infraestructures que afecten a dos o més polígons o sectors i que no són
sistemes generals.
Mitjançant escrits de data 2 de març de 2018 es va comunicar aquesta
aprovació a les Corporacions Locals limítrofs: La Riera de Gaià, Els
Pallaresos, La Secuita, Tarragona, Renau i Vespella de Gaià, (RE números
603, 604, 605, 606, 607 i 608, respectivament, tots ells de data 7 de març de
2018).
També es sol·licitaren, mitjançant escrits de data 2 de març de 2018 i d’acord
amb l’article 85 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, els preceptius informes als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials, havent-se presentat els
següents:
El Servei de Carreteres de la Diputació de Tarragona, en data 10 d’abril de
2018, va emetre informe favorable a l’aprovació inicial de la modificació núm.
6 del POUM.
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7. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES
CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚMERO 6 DEL POUM RELATIVA AL REPARTIMENT DELS
COSTOS QUE COMPORTA L’EXECUCIÓ D’INFRAESTRUCTURES
COMUNES I RETROCESSIÓ DE L’EXPEDIENT A LA FASE D’APROVACIÓ
INICIAL.
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Així mateix la modificació ha estat sotmesa al tràmit d’informació pública pel
termini d’un mes mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí
Oficial de la Província número 55, de data 19 de març de 2018, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya número 7634, de 4 de juny de 2018, al diari El
Punt Avui, al tauler d’edictes de la corporació i a l’E-Tauler.
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Paral·lelament, mitjançat Decret de l’alcaldia 2018/187, de 4 de maig de 2018,
es va atorgar un termini addicional d’informació pública de 19 dies hàbils al Sr.
Òscar Aurelio Bru Magarolas, arran d’allò sol·licitat en quant a l’accés de la
documentació obrant a l’expedient.
Dins del període d’informació pública, mitjançant escrit de data 4 de juliol de
2018, amb registre d’entrada número 2685, el Sr. Fèlix Molas Ruíz, de
Finques MR TGNA, SLU, en qualitat d’administrador de l’entitat Santa Tecla
del Roser – Mas Cargol i en representació del Sr. Rubén Font Cruzado,
president de l’entitat referida, va presentar escrit d’al·legacions, el contingut
del qual es resumeix succintament.
En primer terme en justifica la condició d’interessats/afectats dels propietaris
de terrenys inclosos en l’àmbit de la urbanització Mas de Cargol.
Posteriorment incideix en qüestions de caire formal per després abordar
arguments vers el fons de la modificació puntual.
Seguidament addueixen que s’ha omès documentació que l’article 96 TRLUC
expressament preveu, i en concret els plànols d’informació i ordenació
urbanística del territori i l’avaluació econòmica i financera de les actuacions a
desenvolupar, tot citant extensa jurisprudència al respecte.
Respecte de l’informe de secretaria que consta a l’expedient, s’al·lega que,
atès el quòrum qualificat que requereix l’adopció de l’acord d’aprovació inicial
de la modificació del planejament, l’informe preceptiu havia de ser tant del
secretari com de l’interventor municipals.
Seguidament i en quant a les qüestions de fons, s’al·lega que el sector de
planejament de Mas Cargol és sòl urbà consolidat i per tant tenen reconegut
el dret autònom i directe d’execució de les obres d’urbanització, i essent així
no opera la previsió legal de l’article 118 bis TRLUC, precepte que s’entén
conculcat fins a cinc vegades.
Examinat l’informe de secretaria intervenció que consta a l’expedient i es dona
per reproduït, i en virtut del qual s’estima l’al·legació relativa ala manca de
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documentació preceptiva ex article 96 TRLUC i es desestimen la resta de les
efectuades, als efectes legals escaients es considera adequat iniciar
novament les actuacions amb la inclusió de la documentació omesa al seu
moment.
A aquest efecte l’arquitecte municipal i alhora redactor del POUM, ha elaborat
nova proposta de modificació en la que inclou, a més del contingut aprovat
inicialment al seu dia els nous apartat d’Agenda, Avaluació econòmica i
financera i la justificació de la innecessarietat de comptar amb plànols
d’informació i d’ordenació, tal i com es transcriu tot seguit amb el text íntegre de la
modificació:
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“MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM NÚM. 6
INFRAESTRUCTURES COMUNES
1.- ANTECEDENTS
La Comissió d’Urbanisme de Tarragona, en sessions celebrades els dies 12
de novembre de 2009 i 22 d’abril de 2009, va acordar donar la conformitat al
Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística municipal del Catllar, en
compliment de l’acord d’aprovació definitiva de 22 d’abril de 2009, amb la
incorporació d’ofici de diverses prescripcions, i aquest acord es va publicar en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5563, de 9 de febrer de
2010.
En el desenvolupament del POUM han anat sorgint algunes qüestions que
han necessitat respostes adequades. Per aquesta raó, l’Ajuntament del Catllar
ha tramitat fins avui diverses modificacions puntuals del seu POUM que han
estat aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona.
Una altra qüestió recent fa referència al repartiment dels costos que comporta
l’execució d’infraestructures que afecten dos o més polígons o sectors i que
no són sistemes generals. La casuística ja s’ha fet evident de manera clara a
la zona de Manous, on la situació relativa dels polígons 17a, 17b i 17c fa que
s’hagin de posar necessàriament d’acord per executar els seus respectius
serveis urbanístics bàsics. I també a la zona el Mèdol i mas de Caragol, que
han de compartir el col·lector d’aigües residuals fins a trobar la xarxa d’alta.
La Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres
i del sector públic, en el seu article 191.7, afegeix l’article 118 bis al Decret
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Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLU). Aquesta disposició és la que dóna empara a la present
modificació, en tant que disposa que, en el cas que es requereixi l’execució
d’una infraestructura que sigui comuna a més d’una actuació urbanística,
haurà de ser el planejament general qui afecti els polígons respectius i qui
determini “la quota de participació que pertoca a cada polígon afectat en
proporció a l’aprofitament urbanístic assignat a cada actuació urbanística.”
La modificació núm. 6 ja va ser aprovada inicialment, però com a resultat de
les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, s’ha
incorporat documentació nova que fa necessari tornar a iniciar la tramitació
des de l’inici.
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2.- JUSTIFICACIÓ DE L’INTERÈS PÚBLIC DE L’ACTUACIÓ.
Es tracta de poder garantir que s’executin infraestructures comunes o aquelles
que siguin necessàries pel terme municipal del Catllar, que afecten a diferents
sectors o polígons d’actuació urbanística d’aquest municipi, ja sigui en el cas
que s’hagin d’executar de manera prèvia al desenvolupament d’algun dels
polígons o bé de forma simultània. Així, sense necessitat que s’hagin de
desenvolupar els àmbits dels que formin part o dels que es puguin veure
afectats, el municipi pot decidir la conveniència i oportunitat de la seva
execució anticipada, l’obtenció dels terrenys que siguin necessaris i que el seu
cost es reparteixi de forma equitativa entre els propietaris per tal de garantir
l’equilibri de beneficis i càrregues.
3.- JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT.
A la vista de les circumstàncies que van sorgint en la gestió urbanística del
POUM vigent del municipi del Catllar, és convenient i oportú adaptar-lo,
sempre en la mesura que permeti el marc legal aplicable.
El POUM preveu que la delimitació poligonal per l’execució del planejament
s’ajustarà a la normativa vigent en matèria urbanística i que es podran
modificar els àmbits establerts als efectes de facilitar la seva gestió o bé
d’efectuar un millor repartiment dels beneficis i les càrregues que se’n derivin.
L’objectiu no és altre que el desenvolupament sostenible del municipi, segons
el concepte que es defineix a l’article 3 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU).
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Es pretén establir percentatges de participació en l’execució de les
infraestructures comunes o que siguin necessàries, repartint el seu cost
d’execució en proporció a l’aprofitament urbanístic assignat a cada actuació
urbanística, incloent igualment el cost d’obtenció del sòl corresponent, si
s’escau, per tal que es produeixi un repartiment equitatiu de beneficis i
càrregues.
4.- TRAMITACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL.
Aquesta modificació puntual es tramita a l’empara de l’establert en els articles
96 i 97 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme vigent a Catalunya.
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5.- CONCRECIÓ DE LA MODIFICACIÓ
Es tracta d’afegir un nou article, que serà l’article 118 bis de les Normes
Urbanístiques del POUM, amb el següent redactat
“Article 118 bis. Execució d’infraestructures comunes.
1.- En els casos previstos a l’art. 118 bis del text refós de la Llei d’urbanisme,
el cost dels serveis urbanístics que necessàriament s’hagin d’implantar i que
hagin de ser comuns a dos o més polígons, es repartiran en proporció a
l’aprofitament urbanístic que fixa el POUM per a cada un. Aquesta
determinació és directament aplicable a la totalitat dels polígons en sòl urbà,
regulats en els articles 114 a 118 de les normes del POUM i amb
aprofitaments inequívocament fixats, sense necessitat de modificar
expressament el planejament general en cada ocasió.
2.- Si en la implantació d’una determinada infraestructura només s’hi pot
implicar una part d’un polígon, perfectament diferenciable de la resta, la
contribució d’aquest polígon en el cost de la infraestructura serà proporcional
a l’aprofitament que correspongui a la part implicada.
6.- DOCUMENTACIÓ DE LA MODIFICACIÓ.
Agenda
El POUM vigent incorpora una “Agenda del desenvolupament del Pla” que
adjudica a dos períodes diferents i consecutius la totalitat dels polígons
d’actuació en l’àrea urbana (punt 2.2), els sectors de pla de millora urbana
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(punt 2.3), els sectors e sòl urbanitzable (punt 2.4) i les actuacions aïllades i
plans especials (punt 2.5).
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La modificació puntual que es proposa no altera cap de les previsions
d’aquesta agenda, ja que es refereix exclusivament al repartiment dels costos
d’algunes infraestructures que ja estan previstes en el POUM i, per tant,
agendades.
Avaluació econòmica i financera
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El POUM vigent incorpora una avaluació econòmica i financera que es
refereix al finançament de les infraestructures de mobilitat, la xarxa viària
urbana, la xarxa de sanejament, la d’abastament d’aigua, la de transport i
distribució d’energia, la de gas, comunicacions radioelèctriques, espais lliures i
enllumenat públic.
El POUM també fa una estimació econòmica de les diferents actuacions en
els polígons d’actuació en l’àrea urbana, en els sectors de pla de millora
urbana i en els de sòl urbanitzable.
La modificació puntual que es proposa no altera cap de les previsions
d’aquesta avaluació, ja que es refereix exclusivament al repartiment dels
costos d’algunes infraestructures. Infraestructures que, amb els seus costos,
ja estan previstes en el POUM.
No s’alteren els sistemes d’actuació previstos en el POUM. No hi haurà cap
impacte addicional en la hisenda municipal a causa de la implantació de les
infraestructures a què es refereix la present modificació puntual. Els costos
d’aquestes implantacions continuaran sent a càrrec de les juntes de
compensació respectives, com fins ara. Tampoc aquestes juntes hauran de
suportar cap sobrecost a causa de la modificació puntual que es proposa.
Per tant, no es precisa l’aportació de fons públics. La viabilitat econòmica de
l’execució de les obres continuarà sent la mateixa, igual que els recursos que
les juntes de compensació hi hauran de destinar, perquè la modificació
puntual que es proposa no tracta de res més que de repartir els costos
previstos, i no d’incrementar-los o disminuir-los.
La viabilitat econòmica de les operacions d’implantació d’infraestructures
comunes ja previstes en el POUM, no quedarà alterada de cap manera.
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Plànols d’informació i d’ordenació
La modificació puntual no té incidència en l’ordenació del sòl establerta en el
POUM i, per tant, no és necessari incorporar explícitament plànols
d’informació i d’ordenació. En tot cas, la remissió als plànols del POUM ha de
ser suficient.
7.- EXEMPLE INDICATIU D’APLICACIÓ ALS POLÍGONS DETECTATS
FINS EL MOMENT.
A la zona de Manous es calcula la proporció entre els tres polígons 17 (a, b i
c), i també la proporció si es prenen de dos en dos, essent sempre el polígon
17c un dels dos:

20/01/2020 Alcalde

Polígon
17a
17b
17c
TOTAL

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

Polígon
17a
17c
TOTAL

17b
17c
TOTAL

(m2 Quota (%)

Aprof.
total
sostre)
5.134,46
24.573,30
29.707,76

(m2 Quota (%)

Aprof.
total
sostre)
5.887,11
24.573,30
29.707,76

(m2 Quota (%)

14,42
16,54
69,04
100,00

17,28
82,72
100,00

23,96
76,04
100,00

A la zona del Mèdol i mas de Caragol, la proporció s’estableix als efectes de la
construcció del col·lector comú de clavegueram, i s’haurà de modificar en el
cas que no s’hi puguin abocar les aigües del vessant ponentí del Mèdol
Polígon
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Polígon

Aprof.
total
sostre)
5.134,46
5.887,11
24.573,30
35.594,87

Aprof.
sostre)

total

(m2 Quota (%)
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8 Mèdol
9 Mas de Caragol
TOTAL

16.031,07
16.572,60
32.603,67

49,17
50,83
100,00

El Catllar, a data de la signatura digital al marge.”
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Els articles 96 i concordants del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme estableixen que la tramitació de
les modificacions dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal segueixen la
mateixa tramitació que l’establerta per a l’aprovació
d’aquests. En
conseqüència correspon a l’ajuntament l’aprovació inicial i la provisional i a la
CTUT l’aprovació definitiva. Aprovada inicialment la modificació es posarà a
informació pública per un termini d’un mes, 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.
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 ternat 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.

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.
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L’article 52.2 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.
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Per tot això, proposo que el Ple de l’Ajuntament adopti el següent acord:
Primer.

Estimar l’al·legació plantejada mitjançant escrit de data 4 de juliol de
2018, amb registre d’entrada número 2685, pel Sr. Fèlix Molas Ruíz,
de Finques MR TGNA, SLU, en qualitat d’administrador de l’entitat
Santa Tecla del Roser – Mas Cargol, en representació del Sr. Rubén
Font Cruzado, president de l’entitat, referida a la manca de
documentació preceptiva per a l’aprovació inicial de la modificació
puntual número 6 del POUM: en concret els plànols d’informació i
ordenació urbanística del territori i l’avaluació econòmica i financera
de les actuacions a desenvolupar.

Segon.

Desestimar la resta de les al·legacions plantejades en l’escrit referit
tant a la part expositiva del present acord com al punt precedent en
base als motius adduïts a l’informe de secretaria intervenció.

Tercer.

Aprovar inicialment la nova modificació del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal número 6 pel repartiment dels costos que
comporta l’execució d’infraestructures que afecten a dos o més
polígons o sectors i que no són sistemes generals, redactada a
resultes i conseqüentment a la resolució del recurs plantejat contra
l’anterior document de modificació puntual.

Quart.

Obrir un període d'informació pública per un termini de trenta dies
mitjançant anunci que s’inserirà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en un
diari de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal i en
la seu electrònica de l’ajuntament, als efectes de presentació de
possibles al·legacions.
El document també es podrà consultar presencialment a les oficines
municipals, durant el període referit, de dilluns a divendres de nou
del matí a dues del migdia. També se’n farà la publicitat per mitjans
telemàtics.
Així mateix, s’acorda que, de manera simultània, es doni audiència
als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confronti amb els del
municipi que és objecte del pla i se sotmeti el Pla a les consultes
que procedeixin de les administracions públiques afectades i del
públic interessat.
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Cinquè. Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de
llurs competències sectorials.
41

Sisè.

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:
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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 Núñez, Antonio López López, M Montserrat
Inglés Novell, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta
González.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat
8. PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE
L’AJUNTAMENT AL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE DE FORMACIÓ
D’ADULTS PAU CASALS DEL CENTRE PENITENCIARI MAS D’ENRIC.
Es dona compte de la següent proposta:
“Mitjançant ofici del Director dels Serveis Territorials del Departament
d’Ensenyament, Sr. Jean-Marc Segarra Mauri, se’ns sol·licita es designi
representant municipal al Consell Escolar del Centre de Formació d’Adults
Pau Casals, ubicat dins el recinte penitenciari de Mas d’Enric.
D’acord amb l’article 38 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, correspon al Ple de l’ajuntament la facultat de nomenar els
representants de la corporació als òrgans col·legiats que correspongui.
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 4 de juliol de 2019, un cop
celebrades les eleccions municipals de 26 de maig i constituïda la Corporació
municipal en sessió de 15 de juny del mateix, es varen nomenar els
representants als òrgans col·legiats on l’ajuntament hi té representació,
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designant-se, entre d’altres, el regidor Carles Guillén i Montserrat, com a
representant a la Taula de Participació Social del segon nivell del Centre
Penitenciari Mas d’Enric.
En coherència amb aquell nomenament i en tant que regidor d’afers veïnals,
d’Hisenda i com a segon tinent d’Alcalde, d’acord amb el nomenament
efectuat mitjançant Decret de l’alcaldia número 2019/521-2, d’1 de juliol,
escau nomenar aquest regidor per exercir aquesta comesa.
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Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següents acords:
Primer.

Designar com a representant de la Corporació al Consell Escolar
del Centre de Formació d’Adults Pau Casals, ubicat dins el recinte
penitenciari de Mas d’Enric, el regidor Sr. Carles Guillén i
Montserrat.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord l’interessat en legal forma. L’eficàcia
del nomenament restarà condicionada a l’acceptació per part de la
regidor, tot advertint-li 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 les
facultats inherents a les funcions conferides abans del referit
termini.”

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 Núñez, Antonio López López, M Montserrat
Inglés Novell, Josep Plana Monné i Alícia Inglés Villena.
Vots en contra: cap.
Abstencions: Jordi Eliseu Porta González.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
9. PROPOSTA DE VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL POUM NÚMERO 8 “ LA FÀBRICA” PER MODIFICAR LES

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

9a45b8337056462bb21c2a87c7da3b84001

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

42

CONDICIONS D´ÚS DE LA CLAU 21, SUBCLAUS 21FNN, 21FNV, 21FC,
21M, 21FCE, 21FC, 21FCH, 21FC, PROMOGUDA PER L’AJUNTAMENT.
43

Es dona compte de la següent proposta:

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

20/01/2020 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

20/01/2020 Alcalde

“Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de data 11 d’abril de 2019 es va
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.
Després dels tràmits escaients d’informació pública, comunicació a les
corporacions locals limítrofes i petició d’informe als organismes afectats per
raó de llurs competències sectorials, mitjançant acord del Ple de 12 de
setembre de 2019 es va aprovar provisionalment la modificació puntual del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) núm. 8 “ La Fàbrica”.
No obstant l’anterior i atenent a les peticions del col·lectiu LA FÀBRICA DE
LA TRANSICIÓ, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, amb NIF
provisional número F55737944 i de l’equip redactor de la documentació
tècnica, integrat pel arquitectes Srs. Saül Garreta, Ferran Gris, Abel
Rodríguez, pel geògraf Rafael López Monné i pel biòleg Xavier Llopar, d’acord
amb els contactes realitzats amb els responsables tècnics dels Serveis
Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP) i la Direcció de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
(Bombers), s’aturà el tràmit a l’espera de rebre aquests informes i obrar en
conseqüència.
Substanciats els informes ara referits i atès el seu contingut amb esmenes
respecte la documentació integrant de la modificació inicialment tramesa,
l’equip redactor ha presentat, en dates 24 (RE 2019/446) i 31 d’octubre (RE
2019/4546) i, finalment i com a versió definitiva, el passat dia 12 de novembre
(RE 2019/4713) el text refós d’aquesta modificació puntual que pretén
adequar-se a les determinacions dels informes tècnics sectorials, i alhora,
esmenar un canvi de titularitat de terrenys inclosos en l’àmbit de la modificació
que ha provocat una modificació de l’estructura de la propietat i els plànols,
doncs la transmissió d’una finca efectuada l’any 1982 no havia tingut la seva
correlativa translació al cadastre i per tant, no estaven identificats de forma
correcta els seus titulars actuals.
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En data 13 de novembre de 2019 l’arquitecte de l’ajuntament ha emès
l’informe relatiu al text refós que seguidament es transcriu:
44
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Un cop revisada la documentació que consta en aquest text refós de la
modificació puntual núm. 8 s’ha verificat que s’ha procedit a la correcció i
precisió del document per tal de donar compliment a la configuració de la
propietat, i a les prescripcions dels informes esmentats (DARP i bombers).
Aquest text refós no suposa cap modificació substancial del document
original.”
L’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, estableix que la tramitació de les modificacions
puntuals dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal segueixen la mateixa
tramitació que l’emprada en la seva aprovació. En conseqüència, correspon a
l’ajuntament l’aprovació inicial i la provisional i a la CTUT l’aprovació definitiva.
Vist l’article 52.2 del Decret Legislatiu 1/2005 pel que s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
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:
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“[...]En data 12 de novembre de 2019 es va registrar telemàticament amb
núm. De registre ENTRA-2019-4713 el text refós d’aquesta modificació.
Segons aquest, entre les administracions competents a les que s’havia
demanat informe es troben els Serveis Territorials del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i Direcció de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salvaments (Bombers), els quals no han informat
favorablement. A més, s’ha detectat que part de la finca originària va ser
segregada i venuda l’any 1982, però aquesta transmissió no es va reflectir en
una efectiva alteració cadastral, provocant una modificació al text refós de
l’estructura de la propietat i els plànols, mentre que la nova clau que afecta a
aquesta finca registral bàsicament manté els usos preexistents.
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Aprovar la verificació del text refós de la modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 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 ambient, aprovat provisionalment pel ple de l’ajuntament en
data 12 de setembre de 2019.

Segon.

Fer públic l’acord d’aprovació provisional i el del text refós, per
mitjans telemàtics, d’acord amb l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost.

Tercer.

Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona per a la seva aprovació definitiva, si
s’escau.

Quart.

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

Cinquè. Significar que contra la present resolució, per tractar-se d’un acte
administratiu de tràmit no qualificat, 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 Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Ariadna
Tous Dalmau, Francesc Saigí Núñez, Antonio López López, M Montserrat
Inglés Novell, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta
González.
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.

JORDI CABRE MARTORELL
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Primer.
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1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL NÚMERO 2019/690 AL NÚMERO
2019/959.
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2019/690, de
data 10 de setembre de 2019, al 2019/959, de data 8 de novembre de 2019.
Els membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
2. INFORME DE L’ALCALDIA.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
1) A nivell de les convocatòries d’ajuts que promou la Generalitat de
Catalunya, informar que l’ajuntament te previst concórrer a la convocatòria del
Pla únic d'obres i serveis per al període 2020-2024, línia d’inversions i a la
d’acció territorial de petits municipis, essent la subvenció màxima de 250.000
€ per a inversions i 120.000 € per acció territorial. L’obra que s’hi pretén
incloure és la de construcció d’un pavelló poliesportiu, i s’ha quantificat la
inversió en uns 1.452.000 €, d’acord amb l’estudi previ redactat per
l’arquitecte Jonathan López Skoog, que també servirà com a document tècnic
per fonamentar el concurs per al disseny del pavelló.
S’ha instat la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació de
Tarragona per a la concessió de subvencions de caràcter excepcional de la
Unitat d’Actuacions Integrals al Territori i Cooperació del Servei d’Assistència
Municipal, anualitat 2019 per subvenir la despesa necessària per a la
intervenció a realitzar a la xarxa de camins municipals per restablir la mobilitat
interior segura entre nuclis urbans i per accés a immobles, que han patit
desperfectes durant els episodis tempestuosos d’aquest final d’estiu.
L’ajuntament també ha concorregut a la convocatòria del Consell Comarcal
per a l’escola municipal de música durant el curs 2019-2020.
La Secretaria d’Estat per ala Igualtat ha fet pública la Resolució de
transferències per al desenvolupament de noves o ampliades competències
reservades a les entitats locals dins el pacte d'estat contra la violència de
gènere, per a l'exercici 2019. Mitjançant aquesta convocatòria, l’any passat
vàrem fer unes jornades de conscienciació i prevenció dirigides als alumnes
d’ESO. En funció de la dotació d’aquest exercici, caldrà decidir les mesures a
implementar.
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2) En quant als ajuts atorgats per l’ajuntament a entitats i particulars, informar
que s’han concedit els següents:
A la parròquia Sant Joan Baptista un import de 3.000 € per fer front ales
despeses de funcionament ordinari.
A la comunitat de propietaris de la urbanització Sant Roc un import de
1.300,91 € corresponent al consum elèctric de l’enllumenat públic
corresponent al període que va de febrer a juny de 2019.

20/01/2020 Alcalde
JOAN MORLÀ I MENSA
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Informar que finalment, mitjançant Resolució de 23 d’octubre de 2019 de la
Directora del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya es va autoritzar el
programa de col·laboració social per a l’ocupació d’una persona per realitzar
tasques d’acompanyament, dinamització i col·laboració en les activitats
formatives i docents que organitza l’ajuntament durant el curs 2019-2020. De
les dues candidates proposades pel Servei d’Ocupació de Catalunya, es
selecció a M G A, degut ala seva major experiència en funcions similars.
4) Informar que s’ha rebut comunicació del Consell Comarcal prohibint aportar
residus a la deixalleria, doncs argumenta que en no som usuaris d’acord amb
les normes d’ús dels establiments. Davant el perjudici i la problemàtica que
genera aquesta nova situació, se’ls ha tramès carta demanant una solució
alternativa i intentant explicar que l’ajuntament el que fa és aportar aquells
residus que s’han disposat indegudament a l’espai públic, substituint a l’usuari
originari, no pas que aportem residus nous o que nosaltres mateixos generem.
Restem a l’espera de resposta. També s’ha tractat el tema en seu de la Taula
d’Alcaldes, on hem manifestat el nostre malestar per la prestació del servei de
recollida de residus en general i per aquesta problemàtica en concret.

JORDI CABRE MARTORELL
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En quant al procés relatiu 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. Avui mateix s’han realitzat les proves de coneixements i cap dels
aspirants presentats les ha superat, quedant el lloc desert. Caldrà valorar com
procedir a partir d’aquest moment al respecte.

20/01/2020 Secretari-Interventor

3) En relació amb l’àrea de recursos humans, informar que les proves per a la
provisió, de forma interina, de la plaça de secretaria intervenció de
l’ajuntament, es realitzaran el proper dia 29 del corrent.
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Alhora, recentment, hem adreçat dos escrits de queixa al Consell Comarcal
pel deficient funcionament del servei de recollida de residus. En el primer es
demana la neteja de la zona de contenidors situada al carrer del Tarragonès
de la urbanització Pins Manous, doncs l’ajuntament no pot fer la retirada dels
residus allí indegudament disposats per quant no els pot aportar a la
deixalleria.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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El segon dels escrits reclama al Consell la neteja de la zona d’entrada de la
deixalleria per evitar que els residus allí acumulats o dipositats per tercers
envaeixin la carretera i posin en perill els usuaris de la via, més si tenim en
compte els meteors adversos que estem patint aquests dies. Ens consta que
aquesta neteja s’ha realitzat parcialment.
5) En quant a l’obra municipal ordinària de construcció d’un edifici educatiu
destinat a escola de música i aulari de l’institut escola l’Agulla que acabem
d’adjudicar a l’empresa VORACYS SA cal dir que estem en ple procés
d’adjudicació de la direcció facultativa dels treballs i de les tres societats
presentades, la mesa de contractació ha emès proposta a favor de
BALCELLS ARQUITECTES SLPU, doncs les altres dues concursants,
BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP i INSE RAIL SL, havien quedat
excloses per incomplir la condició específica inclosa en la clàusula desena del
PCJA que diu que “en cap cas es podrà fer esment a l’equip de col·laboradors
que es presentarà en el sobre B, ja que invalidaria la totalitat de l’oferta
presentada i el licitador quedaria exclòs de la licitació.
6) Informar que l’ajuntament té previst contractar el servei de fibra òptica a
domicili, FTTH, per a les dependències de la casa de la vila amb ADAMO
TELECOM IBERIA SAU per import total de 44,89 € mensuals en substitució
de la fibra dedicada que subministra TELEFONICA DE ESPAÑA, SA que té
un cost de 1.091,57 €. Malgrat estar adscrits a la contractació centralitzada
duta a terme pel Consorci LOCALRET, podem fer aquesta contractació per
quant TELEFIONICA no presta el servei equivalent al que contractem.
Resta dir que, a banda de l’estalvi econòmic, la connexió FTTH garanteix el
servei i millora les prestacions mínimes del servei que tenim actualment
contractat.
7) Informar que també s’ha contractat el servei de tractaments contra la
processionària del pi de diferents espais i terrenys de titularitat municipal a les
urbanitzacions Masia Boronat, Mas Enric, Esplai Tarragoní, Parc de llevant,
Bonaigua, Mas Vilet i Coll de Tapioles i a la zona perimetral de les escoles

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

9a45b8337056462bb21c2a87c7da3b84001

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

48

noves, interior escoles, Torre d’en Guiu, Masia Queralt i al jardí del cementeri
vell.
49

Els assistents es donen per assabentats.
3. PRECS I PREGUNTES.

JOAN MORLÀ I MENSA

Qüestió:
El Sr. López demana poder tenir el pressupost de la despesa total de la festa
major d’estiu. Van demanar el del 2018 i no se’ls va facilitar. En una Junta de
Govern en que s’aprovà el pressupost hi ha una diferència de 5.000 euros
entre el pressupost i el que s’aprova que s’ha de pagar, no sap si és un error
de l’acta de la Junta o ha variat per coses de més o de menys.
Resposta:
El Sr. alcalde informa que d’acord amb la regidoria de festes s’ha calculat que
el cost de la festa major d’estiu de 2019 ha estat de 83.171,76 € i es passa a
llegir el detall de cadascuna de les despeses, com ara la diada castellera, amb
un cost de 20.515,80 €, els serveis auxiliars de seguretat, sanitaris o
preventius, per import de 7.150,30 €, les diferents actuacions musicals, amb
un cost total de 30.410,95 €, o els 1.503,30 € del punt violeta.
El Sr. López demana poder tenir el detall del pressupost de la despesa total
de la Festa Major d’estiu, quantificada en aquests 83.171,76 euros,
El Sr. Saigí diu que ell mateix li lliurarà el detall.
El Sr. López comenta que encara té pendent de rebre el de l’any passat.
El Sr. alcalde traslladarà aquesta petició als responsables perquè més
diligents.
Intervé el Sr. Jordi Porta i manifesta que no s’ha contestat el tema de La
Cativera, relatiu a rosegadors i aigües al carrer.

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. alcalde procedeix a tractar el precs i donar resposta a les preguntes
formulades en el Ple anterior i no contestades en el mateix acte o respecte de
les quals cal algun aclariment.
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El Sr. Alcalde explica que cal que la persona afectada faci la denúncia
corresponent i llavors s’actuarà, però cal tenir en compte que quan s’està al
camp hi ha presència d’aquests animals. També cal advertir que, llevat
autorització expressa, no es pot entrar en una propietat privada.
El Sr. Porta diu que els vigilants no estan només per donar toms.
El Sr. Daniel Polo explica que ell va pujar a mirar-ho personalment, i no hi va
trobar res.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. Porta diu que demanarà informe. Alhora, i per a la qüestió de la piscina
municipal, pregunta sobre l’accés de minusvàlids a la piscina i lamenta que
no s’hagi fet res durant la present temporada.
El Sr. alcalde explica que aquestes obres i solucions no es poden executar
d’un dia per un altre, doncs requereixen un projecte, un estudi previ.
Alcalde diu que consti:
Prego responeu el ple de setembre, al no considerar-se la resposta en
aquell moment.
Encara ho està demanant, no ho demana ell, ho demana el grup PSC.
El Sr. López com a portaveu del grup municipal PSC.
Tot seguit el Sr. alcalde convida a als membres de la corporació a formular els
precs i preguntes que tinguin per convenients.
En quant als precs, el Sr. López diu que al Ple de setembre van demanar la
instal·lació d’un cendrer i se’ls va dir que sí, Han passat 2 mesos i encara no
s’ha fet.
El Sr. alcalde diu que s’està mirant quin model encaixa millor.
També diu el Sr. López que en aquell mateix plenari ja va demanar tenir per
escrit el pressupost de la festa major.
També com a prec, el Grup Municipal del PSC demana que els Decrets
d’Alcaldia s’enviïn cada setmana o cada dues setmanes, més ara que els
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plens són cada dos mesos, atès que ens han arribat un munt de fulles dels
decrets i tota la documentació del ple dos dies abans de la sessió.
51

Finalment, es formula per part del PSC un altre prec, en línia amb allò exposat
al respecte en el plenari extraordinari passat, doncs continuen defensant que
enlloc de gastar-se 19.000 euros en equips per a la retransmissió dels plens,
cal apostar per fer vídeo actes, que és més senzill que fer-les en paper.
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El Sr. alcalde confirma que l’import consignat en la modificació de crèdits és
de màxims per tal de poder destriar si s’opta per l’opció de la vídeo acta o per
la retransmissió dels plens en flux de dades multimèdia (streaming) i el seu
posterior emmagatzematge al núvol.
El Sr. López fa l’observació que a l’acta d’aquella sessió es parla de
retransmissió de plens, no pas del sistema de vídeo actes. A més, afegeix que
li va facilitar a un regidor la informació sobre aquesta sistema i que fa més de
dos anys que venen demanat l’adopció d’aquesta solució, essent el cost d’uns
8.000 o 9.000 € el més car.
El Sr. alcalde insisteix en el fet que encara no està decidit si s’adoptarà el
sistema de flux de dades multimèdia (streaming) o el de vídeo actes.
El Sr. López confirma que el grup municipal del PSC es posiciona a favor
d’implementar el sistema de vídeo actes.
Obrint l’apartat relatiu a preguntes, intervé el Sr. López i manifesta que havent
observat que en la relació de decrets facilitada s’ha obert un expedient
disciplinari a un empleat municipal, volen saber que ha passat i com està
aquest expedient.
El Sr. alcalde respon que davant una petició per al gaudi d’hores de
representació sindicals del personal funcionari de l’ajuntament per un
diumenge al matí, una persona informa o posa en alerta que aquell senyor
recull un premi, dalt d’un podi, en un festival sobre motos antigues i el càncer
de pròstata, es veu a la web, a la inscripció i a les fotos.
En hores sindicals, en representació dels empleats públics funcionaris de
l’ajuntament, aquell treballador està en un acte a Reus. Es tracta de
demanar-li la justificació d’això, si n’hi ha, doncs s’ha deixat de prestar el
servei de vigilància.
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El Sr. Lopez diu que ben bé li sembla que no és això, doncs en el decret diu
que simplement que no s’ha presentat a un servei, no se li demana on estava,
vostè en aquesta obertura d’expedient no li diu en cap moment que no ha
demanat les hores, ell ha presentat després un escrit que havia demanat les
hores sindicals, en temps i forma i ha presentat document que estava allí en
representació del sindicat perquè li van demanar.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Quan se va fer l’obertura d’aquet expedient, l’ajuntament no tenia constància
de tot això darrer. A més, l’alcalde no és l’instructor, i és l’instructor
l’encarregat de fer aquests tràmits. A més, si no està d’acord amb la instrucció
faci les al·legacions oportunes. Senzillament s’ha detectat una anomalia, s’ha
d’investigar i que es resolgui.
El Sr. López replica que ha estat l’alcalde qui ha emès el decret. Després es
nomena un instructor i un secretari. Només he llegit el que vostè ha escrit.
El Sr. López també pregunta quan es donaran les subvencions de les festes
de les urbanitzacions? Doncs estem a final d’any i encara no s’han donat.
El Sr. alcalde respon que s’intentarà resoldre-les totes juntes dins de l’any.
El Sr. López també pregunta en relació a una subvenció a Diputació pel tema
del PAES, sobre la biomassa i energies alternatives, i davant la desestimació
de la petició pregunta perquè no ha estat concedida?
El Sr. alcalde diu que no disposa de la informació necessària per respondre la
qüestió i que li contestarà en la propera sessió del Ple.
De nou pregunta el Sr. Lopez, dient que a la partida de festes hi havia
consignació per 100.000 € i en el ple extraordinari es va incrementar en
42.000: Vostès ens ha dit que van gastar per la festa major 83.000. Poden
aclarir en que s’han gastat aquests 69.000 euros més?
El Sr. alcalde diu que els 142.000 € obeeixen a despesa de tot l’exercici, no
només del període de la festa major, i com ja sabem, durant l’any es fan
moltes activitats.
De nou pregunta el Sr. Lopez, aquest cop per una qüestió relativa al
subministrament elèctric. A l’últim ple, arran de l’increment del crèdit inicial
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d’energia elèctrica, ja es va fer un comentari llavors, si al crèdit inicial que era
de 150.000 euros, s’hi van incrementar 25.000 euros, si s’havien fet millores
de consum en urbanitzacions, amb la instal·lació de làmpades led, els
estranyava que s’hagués incrementat més aquesta partida i es demanava si
l’ajuntament no havia demanat la baixada de potència, atès que aquest
concepte és un dels que més incrementa la factura.

JOAN MORLÀ I MENSA

El Sr. alcalde informa que recentment s’ha incorporat l’enginyer després d’un
llarg període de baixa medica i se li ha encarregat aquest assumpte com a
prioritari. Hi estem, doncs, treballant, teniu raó, és un tema prou complex i
agrair la feina que heu fet i que hageu avisat.
Ara mateix estem resolent una incidència en aquest sentit a Masia Boronat,
doncs arran de la instal·lació dels comptadors intel·ligents sovint es talla el
subministrament quan se sobrepassa la potència. Adequarem les lluminàries
instal·lant bombetes led i així rebaixarem la potència per no tenir que
modificar els paràmetres del contracte o, si escau, revisar-los a la baixa.
Intervé la Sra. M Montserrat Inglés i pregunta sobre el tema del desplegament
de la xarxa de fibra òptica que executa l’empresa ADAMO aquí al poble i si hi
ha possibilitats que hi hagi una altra empresa que vingui a instal·lar el tema de
fibra recentment?
El Sr. alcalde informa que telefònica ja es van reunir amb l’ajuntament però
encara no ha entregat el projecte. Des de la passada primavera que
Telefónica no es mou en aquest sentit.
El Sr. Francesc Saigí informa al Sr. Lòpez que li ha tramès, per donar
resposta a la sol·licitud del pressupost de la festa Major i la partida de Festes,
el detall de la despesa.
El Sr. López diu que prefereix que li donin per escrit. Que ja li faran arribar.
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20/01/2020 Alcalde

S’ha de dir que avui, la urbanització el Mèdol té la mateixa potència
contractada que el 2016, ensems que Coll de Tapioles. També podríem mirar
Mas de cargol. Entenem que no s’ha estat prou eficient per la baixada de
potència. Demanem que es posin les piles, portem un any des del canvi de
bombetes.
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20/01/2020 Alcalde

I quan passen tres minuts de les vuit del vespre i no havent-hi més assumptes
a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la
present acta.
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