ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 23 DE MAIG
DE 2019.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les cinc de la tarda del dia vint-i-tres de
maig 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:
ALCALDE:
Joan Morlà i Mensa
REGIDORS/ES:
Antonio López López
Carlos Álvarez Molina
M Montserrat Inglés Novell
Eva Zafra Agea
Francesc Virgili Guell
Joan Díaz i Rull
Ilé Gomis i Quintero
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Carles Guillén i Montserrat.
M Goretti Gatell i Anglès

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a tractar els punts inclosos a l’orde del
dia.
ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 7/2019 MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDITS.
Es dona compte de la següent proposta:
Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant suplement de crèdit.
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1. Mitjançant providència de l’alcaldia s’ha iniciat expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit, i s’ha elaborat la
corresponent proposta.
2. El secretari interventor ha emès informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en
el pressupost de la corporació no existeixi crèdit suficient, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement de crèdit.
El finançament es fa a càrrec al romanent de tresoreria resultant de la
liquidació de l’exercici 2018 i amb aportació de capital de la Diputació de
Tarragona i l’empresa EMATSA.

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 l’expedient de suplement de crèdit número 07/2019, per
import de 40.500,00 €, que es finança mitjançant romanent de
tresoreria per a despeses generals i aportacions d’altres
administracions, d’acord amb el següent detall:
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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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DESPESES
PARTIDA
PROG

ECON

151
342

21005
62211

333

63201

DESCRIPCIÓ

CRÈDIT INICIAL

SUPLEMENT

CRÈDIT FINAL
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Franges perimetrals urbanitzacions

1.000,00 €
32.362,20 €

Condicionament zona esportiva Torre Guiu
Condicionament coberta Centre Cultural

28.000,00 €
12.000,00 €

9.240,10 €

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

500,00 €

42.602,30 €

40.500,00 €

29.000,00 €
44.362,20 €
9.740,10 €
83.102,30 €

FINANÇAMENT
ALTES DE CRÈDIT
PARTIDA
PROG

ECON
DESCRIPCIÓ
46102 Diputació. Subvenció franges perimetrals
77001 Ematsa. Aportació per a instal·lació xarxes a les pistes de pàdel

CRÈDIT INICIAL ALTA DE CRÈDIT CRÈDIT FINAL
0
11.636,40 €
11.636,40 €
0
2.700,00 €
2.700,00 €

TOTAL ALTES DE CRÈDIT

14.336,40 €

14.336,40 €

ROMANENT DE CRÈDIT
PROG

ECON
DESCRIPCIÓ
87000 Romanent tresoreria per despeses generals

R DISPONIBLE
774.630,09 €

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA

R UTILITZAT
26.163,60 €

774.630,09 €

TOTAL FINANÇAMENT

26.163,60 €

R RESTANT
748.466,49 €
748.466,49 €

40.500,00 €

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al
Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions,
l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública,
per resoldre-les.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent
resultat:

Vots en contra: Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos
Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 8/2019 MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo
Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat.
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Es dona compte de la següent proposta:
Expedient referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant
crèdit extraordinari.
ANTECEDENTS.
1. Per Providència de l’Alcaldia s’ha iniciat l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari, i s’ha elaborat la corresponent
proposta.
2. El secretari-interventor ha emès informes favorables.
FONAMENTS DE DRET.
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost
de la corporació no existeixi crèdit suficient, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de crèdit extraordinari
El finançament es fa a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals.

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 l’expedient de suplement de crèdit número 08/2019, per import de
15.000 €, que es finança mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals, d’acord amb el següent detall:
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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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DESPESES
PARTIDA
PROG
ECON
323

62327

DESCRIPCIÓ

Climatització Llar d'infants

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

CRÈDIT INICIAL

SUPLEMENT

CRÈDIT FINAL

-

€

15.000,00 €

15.000,00 €

-

€

15.000,00 €

15.000,00 €

Disponible actual Proposta aplicació

Disponible final

FINANÇAMENT
PARTIDA
PROG
ECON

DESCRIPCIÓ
Romanent tresoreria per
87000 despeses generals

TOTAL ROMANENT DE TRESORERIA

Segon.-

748.466,49 €

15.000,00 €

733.466,49 €

748.466,49 €

15.000,00 €

733.466,49 €

Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí
Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm.
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent
resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo
Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat.
Vots en contra: Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos
Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta
En aquest moment i atès l’objecte dels dos expedients precedents sotmesos a
consideració del Ple, el Sr. Antonio López fa explicació del vot en contra del
seu grup municipal, que es basa en consideracions ja fetes amb anterioritat
davant les precedents modificacions de crèdit. No es qüestiona el fons de
l’assumpte, si no el procediment, l’oportunitat, doncs aquestes inversions ja
s’havien de preveure en el mateix pressupost municipal recentment aprovat.

JOSEP LLOP TOUS
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Abstencions: cap.
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Intervé el Sr. alcalde i recorda que les modificacions de crèdit són una eina,
una possibilitat que té el Consistori per adequar la gestió ordinària a la realitat
i necessitats.
3. PROPOSTA DE FIXACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS DE
L’ANY 2020.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya de 15 de maig de 2019, s’insta a aquest ajuntament
perquè proposi les dates de celebració de les festes locals durant l’any 2020
per avençar en la preparació de l’Ordre de Festes Locals.
D’acord amb l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, de les
catorze festes anuals, dues tenen caràcter local.
Així mateix, d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre
calendari de festes fixes i suplents, modificat pel Decret 17/1982, de 28
gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23
juny, les dues festes locals s’establiran mitjançant Ordre del Departament
Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis.

el
de
de
de

El Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de
treball, jornades especials i descansos, en el seu article 46 atribueix la
competència per a l’aprovació de la proposta al ple de l’ajuntament.

Primer.

Proposar com a festes locals d’aquest municipi per a l’any 2020 el
dies 21 d’agost (divendres) i el 14 de desembre (dilluns).

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a la seva
inclusió al calendari de festes oficials per al 2020.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent
resultat:
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Per tot l’anterior, aquesta alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció
dels següents acords:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo
Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat, Antonio López López, M
Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS QUE HA DE
REGIR EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT AMB DIVERSOS
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE
CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI EDUCATIU DESTINAT A ESCOLA DE
MÚSICA I AULARI DE L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA I INICI DEL
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ.
Es dona compte de la següent proposta:
Una vegada signat el conveni de col·laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació i l’ajuntament
del Catllar, per a l’execució de les obres d’ampliació d’un edifici per a l’institutescola l’Agulla d’aquest municipi i amb la disposició del finançament necessari
per escometre l’obra, cal iniciar els tràmits, a la major brevetat, per procedir-ne
a la contractació de l’execució.

26/06/2019 Secretari-Interventor

S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de prescripcions tècniques els quals han de regir la present
contractació.
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les
necessitats del present contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària 32662201 del pressupost de despeses de la Corporació.
Per part de Secretària s'ha informat l'aprovació de l'expedient.
Per part de la Intervenció s'ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.

JOSEP LLOP TOUS
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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).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
Per tot això, proposo que el Ple de l’Ajuntament ¡, adopti el següent acord:
Primer.- 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.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació.
Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la
publicació en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, per que en
el termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació
es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.

26/06/2019 Secretari-Interventor

Quart.-

Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de
conformitat amb la DA 2a del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre. I, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els
pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 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.

Cinquè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:

JOSEP LLOP TOUS
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Vocal: El regidor/a d’ensenyament
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Vocal: El regidor/a no pertanyent a l’equip de govern
Vocal: L’arquitecte municipal
Secretari/ària: El secretari interventor de la Corporació
Sisè.-

Designar com a custodis de les claus d'accés dels sobres digitals
L’alcalde com a titular, el/la 1er/a Tinent d’alcade/essa com a
suplent.
El secretari/a interventor/a de la Corporació Titular, l’arquitecte
municipal com a suplent

Setè.-

Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, així com la composició dels membres de
la mesa de contractació.

Vuitè.-

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

Intervé el Sr. Antonio López per expressar la recança que suposa que
l’ajuntament assumeixi la major par de la inversió. També li suscita dubtes
sobre qui pagarà el contingut de l’edifici, el mobiliari i equips, i com es
repartirà el manteniment de l’equipament, doncs són qüestions que no es
contemplen al conveni signat i del que porta causa la present proposta
d’acord.

Intervé el Sr. Joan Díaz per matisar que els alumnes de tercer i quart
d’Educació Secundària Obligatòria haurien d’anar als Pallaresos. Calia “fer
poble”, era i és vital.
Intervé el Sr. Ilé Gomis i demana que el vot sigui nominal.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent
resultat:
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El Sr. alcalde respon que l’escola de música és i ha de ser municipal i el
terreny també és municipal. Informar que està pendent de pactar un conveni
relatiu als usos de l’edifici amb la Generalitat.
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Marcelo Javier Tarantino
Mingo, Carles Guillén i Montserrat,.
Vots en contra: cap.
Abstencions: Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Carlos
Álvarez Molina, Eva Zafra Agea i Ilé Gomis i Quintero.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D'EXPROPIACIÓ
PER TAXACIÓ CONJUNTA DELS BÉNS I DRETS AFECTATS INCLOSOS
EN L'ÀMBIT DEL “PROJECTE DE FINALITZACIÓ DE LA XARXA DE
CLAVEGUERAM DE LA URBANITZACIÓ PINS MANOUS (III) DEL
CATLLAR” EN TANT QUE ADDENDA AL PROJECTE D’URBANITZACIÓ
DEL SECTOR 22 DEL POUM.
Es dona compte de la següent proposta:
ANTECEDENTS DE FET

Tenint en compte que aquest projecte preveu l’execució de sistemes
urbanístics de sanejament municipal i, per tant, de caràcter públic,
l'ajuntament considera convenient, d'acord amb els 109 i següents del Text
Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, procedir a l'expropiació dels següents béns i drets:
Núm.
1
2
3
4

Ref. Cadastral

Superfícies (m2)
Servitud pas Ocupació temporal
43044A012000170000SI
44,72 m2
210,45 m2
43044A012000360000SP
26,54 m2
124,89 m2
43044A012000330000SY
53,55 m2
252,00 m2
5672311CF5557S0001ST
33,60 m2
117,11 m2
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En data 10 de maig de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment
el Projecte de referència, el qual fou sotmès a informació pública, i notificat a
tots els interessats, i en el tràmit del qual no hi hagué al·legacions, tal i com
queda acreditat en seu de l’expedient administratiu.
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Sòl
SNU
SNU
SNU
SUC

10

Considerant l’informe per Secretaria en relació amb la legislació aplicable i el
procediment a seguir en relació amb l'esmentada expropiació.
11

Tenint en consideració el projecte per a la finalització de la xarxa de
clavegueram de la Urbanització Pins Manous, sector 22 del POUM i l’annex
d’expropiacions que inclou.
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
 Els articles 109 a 115 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
 Els articles 208 a 214 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, aprovat per
Decret 305/2006, de 18 de juliol.
 Els Títols V i VI del Text Refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.
 El Reglament de valoracions de la Llei de Sòl, aprovat per Reial decret
1492/2011, de 24 d'octubre.
 Els articles 24 a 31 i 85 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobri
Expropiació Forçosa.
 L'article 3.4 del Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa, aprovat per
Decret de 26 d'abril de 1957.
Vist l’anterior, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta
en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple de la Corporació
d'acord amb l'article 3.4 del Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa,
aprovat per Decret de 26 d'abril de 1957.

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d'expropiació per taxació conjunta
dels béns i drets a expropiar, que consten a la part expositiva del
present i estan inclosos en l'àmbit del “Projecte de finalització de la
xarxa de clavegueram de la urbanització Pins Manous (III) del
Catllar en tant que addenda al Projecte d’urbanització del Sector 22
del POUM”, amb la finalitat d’executar els sistemes urbanístics
públics de sanejament, i declarar com a beneficiaria de les
expropiacions, als efectes de l’art. 2.2 de la Llei de 16 de desembre
de 1954, d’Expropiació Forçosa, a la Junta de Compensació de Pins
Manous III.
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Per tot això, proposo que el Ple de l’Ajuntament, adopti els següents acords:
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Segon.- Sotmetre el projecte d'expropiació per taxació conjunta a informació
pública per període d'un mes, mitjançant anunci en el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província, i en
un diari dels de major circulació de la Província perquè els qui
puguin resultar interessats formulin les observacions i les
reclamacions que estimin convenients, en particular en el que
concerneix a titularitat o valoració dels seus respectius drets. A més,
estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=4304300000
Tercer.- Notificar el present acord als propietaris i titulars de drets afectats,
acompanyant a la notificació el seu respectiu full d'apreuament i de
la proposta de fixació dels criteris de valoració, perquè puguin
formular al·legacions en el termini d'un mes, comptat a partir de la
data de notificació.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent
resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, M Goretti Gatell i
Anglès, Francesc Virgili Güell, Joan Díaz i Rull, Ilé Gomis i Quintero, Marcelo
Javier Tarantino Mingo, Carles Guillén i Montserrat, Antonio López López, M
Montserrat Inglés Novell, Carlos Álvarez Molina i Eva Zafra Agea.
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.

I quan són dos quarts de sis de la tarda i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la
present acta.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat
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