ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 17
D'OCTUBRE DE 2019.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les vuit de la tarda del dia disset d’octubre
de dos mil dinou, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs./Sres. Regidors/es que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió extraordinària del ple:
Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS/ES:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Ariadna Tous Dalmau
Francesc Saigí Nuñez
Antonio López López
M Montserrat Inglés Novell
Josep Plana Monné
Alícia Inglés Villena
Jordi Eliseu Porta González
SECRETARI:
Josep Llop Tous
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a tractar els punts inclosos a l’orde del
dia.
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDITS 09/2019 DEL PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT
CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.
Es dona compte de la següent proposta:

JORDI CABRE MARTORELL
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ALCALDE:
Joan Morlà Mensa
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ANTECEDENTS.
Per providència de l’alcaldia s’ha instat l’expedient de crèdit extraordinari i de
suplement de crèdit a finançar mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals derivat de la liquidació del pressupost de 2018, així com
amb baixes per anul·lació de partides del pressupost de despeses que no estan
compromeses.

12/12/2019 Alcalde

Aquesta providència fa referència a la necessitat d’atendre despeses que no
poden demorar-se fins a l’exercici següent i que no tenen consignació
pressupostària o bé l’existent és insuficient. Això fa que calgui tramitar un
expedient de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari, amb subjecció a les
disposicions vigents, que s’ha de finançar d’acord amb alguna de les
possibilitats previstes a l’article 177.4 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.
Pel que fa a les partides que no tenen suficient consignació, vist l’estat actual
de liquidació del pressupost de despeses, i que s’han d’incrementar, aquestes
son:
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Programa Econòmica

Descripció

Crèdit inicial

165

22100

Energia elèctrica enllumenat
públic

171

21004

231

Proposta
d'increment

Crèdit final

150.000,00

25.000,00

175.000,00

Zones verdes

33.569,50

10.000,00

43.569,50

46503

Conveni CCT serveis socials

32.000,00

1.500,00

33.500,00

334

22609

Activitats culturals

33.206,50

10.000,00

43.206,50

337

22100

Energia elèctrica Torre d'en Guiu

13.000,00

5.000,00

18.000,00

338

22611

Festes populars

100.000,00

42.000,00

142.000,00

932

22708

Serveis recaptació (pendent 2018)

0,00

59.389,29

59.389,29

932

22708

Serveis recaptació 2019

140.192,12

10.000,00

150.192,12

1621

46501

Conveni CCT recollida
escombraries

525.000,00

24.000,00

549.000,00

4412

22713

Servei de transport escolar

38.000,00

3.000,00

41.000,00

Referent als serveis de recaptació, cal dir que 59.389,29 euros corresponen a
l’import que va quedar pendent d’aplicació a l’exercici 2018 i que no es van
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2

incorporar inicialment al pressupost del present exercici. La resta,10.000,00 €,
corresponen a un ajust per a la despesa prevista al final de l‘exercici corrent.
3

Alhora, i mitjançant crèdits extraordinaris, cal dotar de recursos al pressupost
per atendre les següents necessitats:
Fer front a les despeses que comportin l’aplicació del conveni entre
l’ajuntament i l’Associació Mediambiental La Sínia per tal d’encarregar-se de
la custòdia de l’entorn natural dels terrenys de la Fàbrica, amb l’objectiu de
realitzar diverses accions encaminades a la conservació de la biodiversitat del riu
Gaià.

-

Fer front a la despesa quantificada en 55.000,00 euros aproximadament,
corresponent als interessos de demora obtinguts per BASE Gestió d’ingressos i
liquidats a l’ajuntament des de l’any 2010, generats per la liquidació de quotes
urbanístiques en executiva de diverses urbanitzacions que van ser transferits
conjuntament amb altres ingressos a l’ajuntament i que no van ser retornats a les
urbanitzacions donat que al realitzar-se la comptabilització automàtica dels
ingressos de BASE no s’havien associat aquests amb les quotes urbanístiques
corresponents.

-

Garantir la mobilitat de la zona educacional mentre s’executin les obres de
construcció de l’edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de l’InstitutEscola l’Agulla amb el lloguer de terrenys adjacents per destinar-los,
provisionalment, a aparcament de vehicles.

-

Fer front a les despeses que comporti adequar la sala de Plens per poder
retransmetre les sessions públiques del Ple via internet per tal de canalitzar la
voluntat de transparència i apropar a totes les persones interessades la vida local.

El secretari-interventor ha emès informe favorable.
FONAMENTS DE DRET.
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
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2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en
el pressupost de la corporació no existeixi crèdit suficient o bé l’existent sigui
insuficient, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de crèdit
extraordinari i de suplement de crèdit.
El finançament es fa a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses
generals derivat de la liquidació de 2018, així com amb baixes per anul·lació de
partides del pressupost de despeses que no estan compromeses.
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4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
amb relació a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP).
Per tot això, proposo que el Ple de l'Ajuntament, adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número
09/2019, per import de 269.489,29€, que es finança mitjançant
romanent de tresoreria per a despeses generals i amb baixes per
anul·lació de partides del pressupost de despeses, d’acord amb el
següent detall: (a la pàgina següent)

12/12/2019 Secretari-Interventor
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3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
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A) Increment pressupost de despeses

269.489,29
5

A.1) Suplement de crèdit
Programa Econòmica

Descripció

Proposta
d'increment

Crèdit inicial

165

22100

Energia elèctrica enllumenat públic

150.000,00

25.000,00

175.000,00

171

21004

Zones verdes

33.569,50

10.000,00

43.569,50

231

46503

Conveni CCT serveis socials

32.000,00

1.500,00

33.500,00

334

22609

Activitats culturals

33.206,50

10.000,00

43.206,50

337

22100

Energia elèctrica Torre d'en Guiu

13.000,00

5.000,00

18.000,00

338

22611

Festes populars

100.000,00

42.000,00

142.000,00

932

22708

Serveis recaptació (pendent 2018)

0,00

59.389,29

59.389,29

932

22708

Serveis recaptació 2019

140.192,12

10.000,00

150.192,12

1621

46501

Conveni CCT recollida escombraries

525.000,00

24.000,00

549.000,00

4412

22713

Servei de transport escolar

38.000,00

3.000,00

41.000,00

JOAN MORLÀ I MENSA

189.889,29

A.2) Crèdit extraordinari
Programa Econòmica
172

22709

934

352

920

20000

920

62604

Descripció

Proposta
d'increment

Crèdit inicial

Crèdit final

Restauració tram fluvial riu Gaià

0,00

5.000,00

5.000,00

Interessos demora

0,00

55.000,00

55.000,00

Lloguer terrenys aparcament Escola

0,00

600,00

600,00

Equips retransmisió plens

0,00

19.000,00

19.000,00

Total crèdit extraordinari

79.600,00

B) Finançament expedient
B.1) Baixes pressupost despeses
Programa Econòmica

269.489,29

Descripció

Crèdit inicial

Proposta de baixa

Crèdit final

163

46502

Conveni CCT neteja viària

85.000,00

-34.000,00

51.000,00

4412

47300

Subvenció línia Catllar-Tarragona

18.000,00

-16.000,00

2.000,00

929

50000

Fons de contingència

16.000,00

-16.000,00

0,00

Total baixes per anul·lació

-66.000,00

B.2) Increment pressupost ingressos
Econòmica
87000

Descripció
Romanent tresoreria per despeses
generals

Romanent
disponible

Proposta aplicació
Romanent

Romanent
restant

733.466,49

203.489,29

529.977,20

Total finançament Romanent Tresoreria

203.489,29

JORDI CABRE MARTORELL
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Total Suplement de crèdit
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Crèdit final
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Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte a la seu electrònica i al Butlletí
Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord
esdevindrà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública,
per resoldre-les.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Ariadna Tous
Dalmau i Francesc Saigí Nuñez.
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Hi voten en contra els regidors: Antonio López López, M Montserrat Inglés
Novell, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi E Porta González.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
Intervé el Sr. Antonio López per explicar el sentit del seu vot. Han votat en contra
perquè hi ha moviments en partides que no entenen, com ara l’increment de la
partida d’energia elèctrica de l’enllumenat públic. Al seu dia, quan es van
aprovar els pressupostos, ja van manifestar el desacord en mantenir la
consignació per quant s’havien canviat moltes làmpades a led, fet que
disminueix el consum i la potència necessària per al funcionament de les
instal·lacions renovades, i els estranya que la partida no hagi baixat, sinó que
es tingui que incrementar aquests 25.000 euros, s’hauria de mirar si no s’ha
baixat potència i s’està pagant com amb les làmpades anteriors.
A la partida de zones verdes s’incrementen 10.000 euros. Ens agradaria que
expliquessin aquest increment a on va. Les zones en què s’incrementa, si son
les franges perimetrals.
L’alcalde diu que són parcel·les municipals que s’han netejat i altres que s’han
de netejar.
El Sr. López aclareix que no formulen preguntes al respecte perquè ple és
extraordinari, i no hi ha un torn a aquests efectes, i manifesta que ja preguntaran
amb posterioritat.
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En quant a la partida de festes, subratllar que en una partida inicial de 100.000
euros, s’incrementa en 42.000 euros addicionals. Amb gairebé 10 anys en
aquest ajuntament, mai hi havia hagut una partida tan gran a aquest objecte.
Desconeixem el cost de les festes d’aquest any, però aqueta qüestió l’heu de
respondre en la propera sessió ordinària del ple. Des del nostre grup ,municipal
considerem que és una partida que està bastant engreixada.
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Referent al Conveni amb el Consell Comarcal de recollida de residus, i ja en el
moment de l’aprovació del pressupost es va manifestar que la dotació aleshores
prevista era insuficient perquè part de la brossa no podia anar a la incineradora
sinó que havia d’anar a abocadors i el preu pujaria més. En aquell moment se’ns
va dir que no era així, i ara em doneu la raó.
Referent amb la dotació per a l’adquisició d’un equip de retransmissió de les
sessions del ple, recordar que ja vàrem demanar a l’anterior alcalde fer
videoactes, va dir que si, el secretari no tindria que fer les actes, estarien
gravades, penjades a la pàgina web i tothom les podria veure, més que les
retransmissions dels plens que això legalment no serveix com a acta, fem les
videoactes i també servirà jurídicament.
Recordar que des de la moció de censura partíem de més de dos milions i mig
d’euros de romanent de tresoreria i a dia d’avui ens quedem amb només
628.000 euros. S’ha reduït molt el romanent de tresoreria.
Finalment, manifestar el nostre acord amb la resta de punts de la modificació.
Només en aquests esmentats teníem dubtes o no hi estàvem d’acord, però com
que formaven un expedient unitari, hem votat que no.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
DIVERSES ORDENANCES FISCALS.
Es dona compte de la següent proposta:
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de diverses ordenances fiscals
vigents d’acord amb l’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.
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Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels
membres de la Corporació, acordi:
8

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la
modificació de les Ordenances fiscals vigents següents:
ORDENANÇA
REGULADORA
DE
LES
PRESTACIONS
PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI.
ANNEX I: PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC
NO TRIBUTARI SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.
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A) ZONA A EQUIPARAR
Subministrament d’aigua potable ús domèstic
Concepte

Tarifa vigent

Tarifa proposada

Quota de servei domèstic C
Quota de servei domèstic D
Consum de 0 a 10 m3 al bimestre
Consum entre 11 i 29 m3 al bimestre
Consum entre 11 i 29 m3 al bimestre – social
Consum de més de 29 m3 al bimestre

6,226 €
6,226 €
0,350 €/m³
0,556 €/m³
0,350 €/m³
1,593 €/m³

8,0571 €
8,0571 €
0,358 €/m3
0,572 €/m3
0,358 €/m3
1,7436 €/m3

Subministrament d’aigua potable d’ús industrial, comercial, etc
Concepte
Tarifa vigent
Quota de servei fins a 13 mm (ara 15 mm)
Quota de servei a partir de 13 mm (ara 15
mm)
Consum fins a 13 mm (ara 15 mm)
Consum > de 13 mm (ara 15 mm)

Tarifa proposada

8,929 €
36,500 €

15,6857 €
36,39 €

0,952 €
2,140 €

2,168 €
2,168 €

Subministrament d’aigua potable ús entitats ús social
Concepte

Tarifa proposada

Quota de servei
M3 consumits

11,28 €
0,814 €/m3
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Subministrament d’aigua potable ús municipal
Concepte
Tarifa vigent
Quota de servei fins a 15 mm
Quota servei > de 15 mm
M3 consumits ús municipal

Tarifa proposada

24,800
36,500
0,790 €/m3

9

25,05 €
36,91 €
0,814€/m3

Tots els conceptes es facturaran amb el seu IVA corresponent

12/12/2019 Alcalde

Subministrament d’aigua contra incendis
Concepte

Tarifa vigent

Quota de servei
M3 consumits

36,500 €
€/m³

JOAN MORLÀ I MENSA
12/12/2019 Secretari-Interventor

Quota de servei domèstic C
Quota de servei domèstic D
Consum de 0 a 10 m3 al bimestre
Consum entre 11 i 29 m3 al bimestre
Consum entre 11 i 29 m3 al bimestre – social
Consum de més de 29 m3 al bimestre

Tarifa proposada
Zona històrica
11,28 €
21,49 €
0,358 €/m3
0,572 €/m3
0,358 €/m3
2,441 €/m3

Subministrament d’aigua potable d’ús industrial, comercial, etc
Concepte
Tarifa proposada

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 2 de 2

36,91 €

B) ZONA HISTÒRICA

Subministrament d’aigua potable ús domèstic
Concepte

Firma 1 de 2

Tarifa proposada

Subministrament d’aigua potable ús entitats ús social

Quota de servei fins a 13 mm (ara 15 mm)
Quota de servei a partir de 13 mm (ara 15mm)
Consum fins a 13 mm (ara 15 mm)
Consum > de 13 mm (ara 15 mm)
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21,96 €
36,39 €
2,168 €
2,168 €

Concepte

Tarifa proposada

Quota de servei
M3 consumits

10
11,28 €
0,814 €/m3

Subministrament d’aigua potable ús municipal
Concepte

Tarifa proposada

Quota de servei fins a 13 mm (ara 15 mm)
Quota servei > de 13 mm (ara 15 mm)
M3 consumits ús municipal

25,05 €
36,91 €
0,814€/m3
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Tots els conceptes es facturaran amb el seu IVA
corresponent
Subministrament d’aigua contra incendis
Concepte

Tarifa proposada

Quota de servei
M3 consumits

36,91 €

NÚM. 12. REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
Article 6. Quota tributària VIGENT:
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
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4,00€
50,00€
70,00€
15,00€
20,00€
25,00€
35,00€
20,00€
30,00€
15,00 €

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

20,00 €
10,00 €
12,50 €

30 dies/temporada major de 12 anys empadronat

30,00 €

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

40,00 €

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 €

20,00 €
25,00 €
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Col·lectius:

2,50 €
2,50 €

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€

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

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

40,00€
20,00€

70,00€
35,00€

20,00€

35,00€
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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

10,00€

18,00€

25,00€
13,00€

44,00€
23,00€

16,00€
8,00€

28,00€
14,00€

Col·lectius:
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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.
PISTES DE TENNIS I PÀDEL
Per persona

1,00 €

2,50 €

2,50 €

Empadronats

1 hora de pista
1 hora de pista en horari nocturn (llum)

2,50€
3,50€

No
empadronats
3,75€
5,25€

NÚM. 15. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS
D’ORDENACIÓ
POTESTATIVA
ACORDATS
PER
L’AJUNTAMENT.
ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE
L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS
D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT
Article 1. Determinació de la quota líquida
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1. La quota líquida de l’impost s’obtindrà per l’aplicació a cada classe
de vehicle el següent quadre de tarifes:
(La tarifa no pot suposar el doble de la quota indicada en el quadre
de tarifes del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.)
Classe de vehicle
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A) Segons potència fiscal
1. Turismes, ambulàncies, cotxes fúnebres i tot terrenys.
De menys de 8 cavalls fiscals .
De 8 fins 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals en endavant

Tarifa
vigent

13

Tarifa
proposada

15,14€
40,90€
86,33€
107,53€
134,40€

16,65 €
44,99 €
94,96 €
118,28 €
147,84 €

21,20€
33,32€
99,96€

23,32 €
36,65 €
109,96 €

B) Segons el número de places.
Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades per al
transport de més de 9 persones.
De menys de 21 places
De 21 fins 50 places
De més de 50 places

99,96€
142,37€
177,96€

109,96 €
156,61 €
195,76 €

C) Segons la càrrega útil en quilograms
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons,
furgonetes i furgonetes mixtes, habilitats per al transports de
fins a 9 persones, vehicles mixtes i vehicles habitacle.
De menys de 1.000 kg. de càrrega útil .
De 1.000 fins a 2.999 de càrrega útil
De més de 2.999 fins a 9.999 de càrrega útil
De més de 9.999 de càrrega útil

50,74€
99,96€
142,37€
177,96€

55,81 €
109,96 €
156,61 €
195,76 €

2. Tractors, tractocamions, tractors d’obres i serveis, tractora
dels vehicles articulats, vehicles especials, màquines agrícoles,
màquines autopropulsades que poden circular per les vies
públiques sense ser transportades o arrossegades per altres
vehicles de tracció mecànica.
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 fins 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals
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2.Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció
mecànica i remolcs i semiremolcs de vehicles articulats.
De més de 750 i menys de 1.000 kg. de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 kg. de càrrega útil
De més de 2.999 kg. de càrrega útil
D) Segons els centímetres cúbics
Ciclomotors
Motocicletes fins 125 c.c.
Motocicletes de més de 125 fins a 250 c.c.
Motocicletes de més de 250 fins a 500 c.c.
Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 c.c.
Motocicletes de més de 1.000 c.c.

14

21,20€
33,32€
99,96€

23,32 €
36,65 €
109,96 €

5,30€
5,30€
9,08€
18,18€
36,35€
72,70€

5,83 €
5,83 €
9,99 €
20,00 €
39,99 €
79,97 €

12/12/2019 Alcalde

NÚM. 20. REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER A LA DETERMINACIÓ DE
L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES, AIXÍ COM LA IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS
D’ORDENACIÓ POTESTATIVA ACORDATS PER L’AJUNTAMENT

JOAN MORLÀ I MENSA

1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base
liquidable els tipus de gravamen següents:
Tipus de béns immobles
Béns immobles urbans
Béns immobles rústics
Béns immobles de característiques
especials

Tipus
vigent
0,67 %
0,40 %

Tipus
proposat
0,70 %
0,40 %

1,30 %

1,30 %

Segon.- Aquest acord provisional i els textos de les modificacions de les
ordenances fiscals s’han 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.

JORDI CABRE MARTORELL
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Article 1. Determinació de la quota líquida
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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 les modificacions de les ordenances, es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran 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.

JOAN MORLÀ I MENSA

En quant a l’ús de les pistes de tennis i pàdel, els preus proposats haurien de
ser més alts, doncs resulta més barat pagar aquests preus que fer-se soci del
Club de Tennis i Pàdel, i anem en contra d’una entitat del municipi que
col·labora molt.
Així doncs, proposem que el preu d’una hora sigui 3,5 euros i per als no
empadronats de 5 euros /hora. El preu per hora en franja d’horari amb
enllumenat artificial, hauria de ser de 5 euros per als empadronats i de 8 per als
no empadronats. Tot per no anar en contra d’una entitat del poble i poder ser
soci.
Respecte de l’impost sobre vehicles, tot i admetre que la pujada es poc
significativa, recordar que alguns concessionaris estan censats al municipi,
perquè els resulta més barat, caldria valorar no perdre aquestes aportacions.
En quant a l’increment dels tipus de l’Impost sobre Béns Immobles, emfatitzar
que aquests tipus no havien pujat des de feia molts temps, el que si s’havia
incrementat era la base liquidable, que durant 4 anys va pujar un 10%.
Des del nostre Grup municipal considerem que els immobles de
característiques especials, dels que en tenim dos casos, podrien veure’s
lleugerament incrementats també. Repsol, per la presa, no faria escarafalls, i si
a la presó se li pugés una mica, tampoc seria greu. Es podria haver pujat de
l’actual 1,30%.
El que es vol posar de manifest és que aquesta qüestió de la modificació de les
ordenances fiscals es podria haver posat sobre la taula unes setmanes abans i
es podria haver intentat arribar a un acord.
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Intervé el Sr. Antonio López per explicar el sentit del vot que donaran a la
proposta. En quant a l’ús de les instal·lacions esportives de la Torre d’en Guiu,
la proposta els sembla bé, de fet, el nostre grup municipal ja ho havia proposat
anteriorment. Només queda el dubte de saber perquè els abonament passen
de 12 anys a 13 anys.
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A més, posar en una mateixa proposta totes aquestes modificacions, en que en
unes s’està a favor i amb altres no s’hi està d’acord ens fa dubtar.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Ariadna Tous
Dalmau i Francesc Saigí Nuñez.
Hi vota en contra el regidor Jordi E Porta González.
S’abstenen els regidors: Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell,
Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

12/12/2019 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

12/12/2019 Alcalde

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES
EMPRESES PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT DE 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 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.
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.
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OBRES I CONTRACTES PENTA S.A.
TECNOLOGIA DE FIRMES S.A.
VORACYS S.L.

17

En data 6 de setembre de 2019 es va reunir la Mesa de contractació i es va
establir la relació definitiva de candidats admesos, sense que cap de les
empreses presentades resultés exclosa.
Alhora, i d’acord amb el Plec de condicions, es varen presentar la documentació
que requeria de ponderació depenent d’un judici de valor i es va passar la
documentació presentada per les empreses a l’arquitecte de l’ajuntament.

JOAN MORLÀ I MENSA
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La mesa de contractació es reuní en data 20 de setembre de 2019 per a
l’obertura de les ofertes contingudes en el sobre B la seva valoració en tant que
subjectes a criteris de ponderació automàtica.
La mesa proposà aixecar a l'òrgan de contractació relació de les ofertes
classificades per ordre decreixent d’acord amb el següent quadre resum:
ORDRE
LICITADOR
1
VORACYS SL
2
CONSTRUCCIONES, PINTURA Y
MANTENIMIENTO SAU
3
TECNOLOGIA DE FIRMES SA
4
OBRES I CONTRACTES PENTA SA
5
EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL

PUNTUACIÓ
87,83
86,49
83,78
79,19
76,82

FONAMENTS DE DRET

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).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública (DL 3/2016).

JORDI CABRE MARTORELL
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La legislació aplicable és la següent:
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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.
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.
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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.
Primer.

Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en
l'expedient de contractació de les obres incloses en el projecte d’obra
municipal ordinària de construcció d’un edifici educatiu destinat a
escola de música i aulari de l’institut escola l’Agulla d’acord amb el
quadre següent:

ORDRE
LICITADOR
1
VORACYS SL
2
CONSTRUCCIONES, PINTURA Y
MANTENIMIENTO SAU

PUNTUACIÓ
87,83
86,49
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TECNOLOGIA DE FIRMES SA
OBRES I CONTRACTES PENTA SA
EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL

83,78
79,19
76,82

Requerir a l’empresa VORACYS SL perquè, en el termini màxim de
deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta requeriment,
acrediti que ha constituït la garantia definitiva per un import equivalent
al 5 % del preu final ofert (de forma independent), exclòs l'Impost
sobre el Valor Afegit d’acord amb la clàusula divuitena del Plec.
Alhora també i en el mateix termini haurà d’aportar 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, o l’autorització a l’òrgan de
contractació per a la seva obtenció directa.

Tercer.

Fer advertiment exprés que, en cas que en el termini atorgat a aquest
efecte el candidat proposat com a adjudicatari no presenti la garantia
definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent
candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per
constituir la citada garantia definitiva. De no complimentar-se el
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l’import del 3% del
pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. En
aquest cas, es procedirà a sol·licitar la mateixa documentació al
licitador següent d’acord amb l’ordre en que hagin quedat
classificades les ofertes.

Quart.

Publicar el present acord al Perfil del contractant.

JOAN MORLÀ I MENSA

Segon.

Cinquè. Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la
tramitació, contra el present Acord no és procedent 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
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Dalmau Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat Inglés
Novell, Josep Plana Monné i Alícia Inglés Villena.
20

Vots en contra: cap.
S’absté el regidor Jordi E Porta González.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
4. PROPOSTA DE SORTEIG DELS ELECTORS QUE HAN DE FORMAR
PART DE LES MESES ELECTORALS QUE S’HAN DE CONSTITUIR EL
PROPER DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2019 AMB MOTIU DE LES ELECCIONS
AL CONGRÉS DE DIPUTATS I AL SENAT.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant Reial Decret 551/2019, de 24 de setembre, es dissolen les cambres
del Congrés de Diputats i del Senat, elegides el 28 de abril de 2019 i es convoquen
eleccions per al dia 10 de novembre de 2019 (Butlletí Oficial de l’Estat número
230, de 24 de setembre de 2019).
L’ajuntament té autoritzades un total de cinc meses electorals, tres al col·legi
electoral situat a la sala polivalent del Centre Cultural (Plaça de l’1 d’octubre) i
dues a l’edifici polivalent de la urbanització Pins Manous III (carrer del Barcelonès
núm. 47).
Atès que s’han complert totes les previsions establertes a la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en quant a comunicació
dels emplaçaments per la col·locació de propaganda electoral i la realització
dels actes de campanya, així com el domicili del col·legi electoral i l’exposició
pública de les llistes del cens electoral.
Atès que els articles 25 i 26 de l’esmentada LOREG disposen que les Meses
Electorals estaran formades per un President i dos Vocals, elegits mitjançant
sorteig públic entre les persones incloses dins el Cens electoral de la
corresponent Secció, excloent-ne els que siguin majors de 70 anys i no
sàpiguen llegir ni escriure, així com aquells que es presentin com a candidats
per qualsevulla de les llistes; en el cas del President, haurà d’estar en possessió
del títol de Batxiller o d’FP de segon grau, i només subsidiàriament podrà tenir
el Graduat Escolar o equivalent. En el mateix acte es designaran dos suplents
per cada un dels membres de la mesa.
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En conseqüència, i d’acord amb l’article 23 de la LOREG es procedeix a
efectuar el sorteig de les persones incloses en el Cens Electoral, excloses totes
aquelles majors de 70 anys.
Una vegada efectuat el sorteig el resultat és el que tot seguit es reflecteix:
SECCIÓ: 1
MESA: A
TITULARS:

JOAN MORLÀ I MENSA
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PRESIDENT/A: S B S, amb DNI xxx1614xx
1ER/A.VOCAL: R A P amb DNI xxx9123xx
2N/A.VOCAL: J M A G amb DNI xxx5815xx
SUPLENTS:
DEL PRESIDENT/A: M B O amb DNI xxx6248xx
DEL PRESIDENT/A: E B M amb DNI xxx9915xx
DEL/LA 1ER/A.VOCAL: A A C amb DNI xxx5202xx
DEL/LA 1ER/A.VOCAL: M C I amb DNI xxx1026xx
DEL/LA 2ON/A.VOCAL: I A B amb DNI xxx0374xx
DEL/LA 2ON/A.VOCAL: M A N amb DNI xxx1696xx
SECCIÓ: 1
MESA: B

JORDI CABRE MARTORELL
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TITULARS:
PRESIDENT/A: E M E amb DNI xxx0522xx
1ER/A.VOCAL: E N L amb DNI xxx3748xx
2N/A.VOCAL:
M C G B amb DNI xxx8117xx
SUPLENTS:
DEL PRESIDENT/A: M S M V amb DNI xxx3783xx
DEL PRESIDENT/A: A M G amb DNI xxx5599xx
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DEL/LA 1ER/A.VOCAL:
DEL/LA 1ER/A.VOCAL:
DEL/LA 2ON/A.VOCAL:
DEL/LA 2ON/A.VOCAL:

A N H amb DNI xxx7987xx
D M M amb DNI xxx3686xx
J F G F amb DNI xxx6988xx
I G Q amb DNI xxx0250xx

SECCIÓ: 1
MESA: C
TITULARS:
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PRESIDENT/A: H P M amb DNI xxx8984xx
1ER/A.VOCAL: C S R amb DNI xxx2300xx
2N/A.VOCAL:
M J R C amb DNI xxx5503xx
SUPLENTS:
DEL PRESIDENT/A: I P D amb DNI xxx7318xx
DEL PRESIDENT/A: M D S B amb DNI xxx3852xx
DEL/LA 1ER/A.VOCAL: M C V P amb DNI xxx7685xx
DEL/LA 1ER/A.VOCAL: A S F amb DNI xxx0061xx
DEL/LA 2ON/A.VOCAL: F S M amb DNI xxx7098xx
DEL/LA 2ON/A.VOCAL: E S C amb DNI xxx1454xx
SECCIÓ: 2
MESA: A
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TITULARS:
PRESIDENT/A: M L A M amb DNI xxx3114xx
1ER/A.VOCAL: J L F S I amb DNI xxx2605xx
2N/A.VOCAL:
A D M amb DNI xxx2039xx
SUPLENTS:
DEL PRESIDENT/A: M S C S amb DNI xxx1379xx
DEL PRESIDENT/A: M T F T amb DNI xxx4895xx
DEL/LA 1ER/A.VOCAL: J D J amb DNI xxx7815xx
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DEL/LA 1ER/A.VOCAL: M F E M amb DNI xxx6831xx
DEL/LA 2ON/A.VOCAL: A C F amb DNI xxx6603xx
DEL/LA 2ON/A.VOCAL: M C S amb DNI xxx3127xx
SECCIÓ: 2
MESA: B
TITULARS:

JOAN MORLÀ I MENSA

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT/A: M M V D amb DNI xxx0407xx
DEL PRESIDENT/A: L P G amb xxx8573xx
DEL/LA 1ER/A.VOCAL: D Z B amb DNI xxx3491xx
DEL/LA 1ER/A.VOCAL: S M B amb DNI xxx3673xx
DEL/LA 2ON/A.VOCAL: E R C amb DNI xxx7049xx
DEL/LA 2ON/A.VOCAL: L M D amb DNI xxx3528xx
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Ariadna Tous
Dalmau Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat Inglés
Novell, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi E Porta González.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat
I quan són tres quarts de nou 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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PRESIDENT/A: A V V amb DNI xxx1908xx
1ER/A.VOCAL: F X M C amb DNI xxx7437xx
2N/A.VOCAL:
J L M N amb DNI xxx6992xx
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