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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 12 DE MARÇ DE 
2020.

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia dotze de 
març de dos mil vint, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcalde-
president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs./Sres. Regidors/es que 
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària del ple:

Hi assisteixen:

ALCALDE:
Joan Morlà i Mensa

REGIDORS/ES:
Daniel Rodríguez Polo 
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Montserrat Mestre Anguera
Francesc Saigí Nuñez
Antonio López López
M Montserrat Inglés Novell
Josep Plana Monné
Alícia Inglés Villena
Jordi Eliseu Porta González

SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a tractar els punts inclosos a l’orde 
del dia.

A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES 
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 16 DE GENER 
DE 2020 I A LES SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 20 DE FEBRER DE 
2020.

Es dóna compte de l’esborrany de de les actes del ple corresponents a la 
sessió ordinària de data 16 de gener de 2020 i a la sessió extraordinària de 
data 20 de febrer de 2020, les quals havien estat trameses juntament amb la 
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convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.

Intervé el Sr. López per manifestar que escau l’esmena de l’acta corresponent 
a la sessió de 16 de gener per quant a la Moció que presenten els grups 
municipals D'UNICAT-ERC-AM, MO1-TE, JUNTS I EL CATLLAR-ECG de 
rebuig a la Resolució de la Junta Electoral Central respecte el M H President 
de la generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras consta el seu vot 
en contra quan ell es va abstenir.

També cal observar que a l’acta de la sessió extraordinària de data 20 de 
febrer, en el punt de l’ordre del dia relatiu a Proposta d’aprovació del 
Pressupost municipal per a l’any 2020, de les seves Bases d’Execució i de la 
Plantilla Orgànica de Personal de l’Ajuntament, s’hi transcriu una partoda 
econòmica com a relativa a musicalització quan en realitat ha de dir 
museïtzació. 

Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de les actes amb la inclusió de les 
esmenes 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,Montserrat 
Mestre Anguera, Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat 
Inglés Novell, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta 
González.

Abstencions: cap

Vots en contra: cap

Amb la qual cosa les actes s’aproven per unanimitat.

2. PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA 
CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS, QUE SIGUIN COMPETÈNCIA 
DEL PLE.

Es dona compte de la següent proposta:

A data 15 de juny de 2019 es va constituir en sessió pública la corporació 
municipal resultant de les eleccions municipals celebrades el dia 26 de maig 
de 2019.
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En la sessió de Ple de data 4 de juliol de 2019, es va acordar designar com a 
representants de la corporació en els organismes i entitats als següents 
membres:

 Consell Escolar de l’Escola l’Agulla: l’alcalde Sr. Joan Morlà  
Mensa.
Juntes de Compensació i de Conservació: el regidor/a que ostenti 
les funcions d’urbanisme.
Govern Territorial de Salut: el regidor Marcelo Javier Tarantino 
Mingo.
Taula de Participació Social de segon nivell del Centre Penitenciari 
de Mas d’Enric i al Govern Territorial de Salut: el regidor Carles 
Guillén i Montserrat.
Junta Pericial Municipal del Cadastre: l’arquitecte municipal.
Patronat de la Fundació Castell del Catllar: el regidor Sr. Francesc 
Saigí Núñez.
Patronat de la Fundació Castell del Catllar, en qualitat de regidora 
que no forma part de l’equip de govern: la regidora Sra. Alícia Inglés 
Villena.
Comissió de delimitació territorial: l’alcalde Joan Morlà Mensa i el 
regidor Carles Guillén i Montserrat.
Consorci Turístic del Baix Gaià: la regidora Ariadna Tous Dalmau.

En la sessió del Ple de l’ajuntament de data 16 de gener de 2020 es va 
prendre coneixement de la renúncia al càrrec de la fins aleshores regidora la 
Sra. Ariadna Tous Dalmau, del grup Units pel Catllar- Esquerra Republicana 
de Catalunya – Acord Municipal.

Tal i com es preveu en el procediment per substituir els càrrecs representatius 
locals i cobrir les vacants d’acord amb la  Instrucció de la Junta Electoral 
Central (JEC) de 10 de juliol de 2003, a data 31 de gener de 2020 es va rebre 
de la JEC la credencial de la nova regidora designada, la Sra. Montserrat 
Mestre Anguera, també del grup Units pel Catllar- Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal.

En la sessió del Ple municipal, celebrat el passat 20 de febrer de 2020, la sra. 
Montserrat Mestre Anguera va prendre possessió al càrrec de regidora.

Mitjançant decret d’alcaldia 2020/234, de data 27 de febrer de 2020, es va 
acordar mantenir l’organització política i administrativa de la corporació 
establerta per decret d’alcaldia núm. 2019/521-2, de data 1 de juliol de 2019, 
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introduint alguns canvis en algunes de les àrees.  

A resultes de la renúncia de la regidora la sra. Ariadna Tous Dalmau, de la 
nova incorporació a la corporació municipal de la sra. Montserrat Mestre 
Anguera, i de l’atribució de direcció i gestió de serveis a la nova regidora en 
les àrees de d’ensenyament i benestar i família, la sra. Mestre, aquest 
consistori té a bé, en virtut del principi d’autoorganització, que per acord de ple 
s’estableixi, entre d’altres qüestions, el nomenament dels representants de la 
corporació en òrgans col·legiats, en els quals ha d’estar representat i que 
siguin competència del ple.

Legislació aplicable:

a) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
b) Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).
c) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC).
d) Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern (LTC).
e) Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars (LCE).
f) Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:

Primer. Designar com a representants de la corporació en els organismes i 
entitats als següents membres, respectant-ne la resta tal i com es va 
aprovar per acord de Ple extraordinari de 4 de juliol de 2019: 
 Consell Escolar de l’Institut Escola l’Agulla: la regidora sra. 
Montserrat Mestre Anguera.
 Consell Escolar de la Llar d’infants municipal l’Agulla: la regidora 
sra. Montserrat Mestre Anguera.
 Consorci Turístic del Baix Gaià: l’alcalde Sr. Joan Morlà i Mensa.

Segon. Donar trasllat d’aquest acord als organismes esmentats i als 
interessats en legal forma. L’eficàcia del nomenament restarà 
condicionada a l’acceptació per part dels regidors. Si en el termini de 
tres dies hàbils comptats des de la notificació de la resolució no es 
fa manifestació expressa en contra, s’entendrà acceptada.
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Tercer. Publicar al portal de transparència aquest acord de conformitat  amb 
l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.

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

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un 
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

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, Montserrat 
Mestre Anguera, Francesc Saigí Nuñez, 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

3. PROPOSTA D'ADEQUACIÓ DEL RÈGIM RETRIBUTIU I 
D’INDEMNITZACIONS DE LES REGIDORIES DE L’AJUNTAMENT.

Es dona compte de la següent proposta:

Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 4 de juliol de 2019 es va 
establir  el règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs 
electes de la Corporació, llevat d’aquells regidors i/o regidores de l’equip de 
govern que han d’exercir les seves comeses i responsabilitats en règim de 
dedicació parcial.

Una vegada va ser estudiada aquella situació, es va considerar escaient 
retribuir l’especial dedicació que determinats regidors realitzaven per atendre 
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les necessitats dels veïns o les tasques de presència al territori o de 
comunicació permetent i adequar la situació de dedicació de l’alcaldia amb les 
seves obligacions laborals.

Així doncs, una de les regidora que conformava l’equip de govern, era la sra. 
Ariadna Tous Dalmau, la qual exercia el seu càrrec amb dedicació parcial 
(24,05%), amb alta a la Seguretat Social i amb una retribució bruta, calculada 
amb dotze mensualitats per import de 8.660 € anual. 

En la sessió del Ple de l’ajuntament de data 16 de gener de 2020 es va 
prendre coneixement de la renúncia al càrrec de la fins aleshores regidora la 
sra. Ariadna Tous Dalmau, del grup Units pel Catllar- Esquerra Republicana 
de Catalunya – Acord Municipal.

Tal i com es preveu en el procediment per substituir els càrrecs representatius 
locals i cobrir les vacants d’acord amb la  Instrucció de la Junta Electoral 
Central (JEC) de 10 de juliol de 2003, a data 31 de gener de 2020 es va rebre 
de la JEC la credencial de la nova regidora designada, la Sra. Montserrat 
Mestre Anguera, també del grup Units pel Catllar- Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal.

En el Ple celebrat el passat 20 de febrer de 2020, la sra. Montserrat Mestre 
Anguera va prendre possessió del càrrec de regidora.

Un cop s’ha efectuat la baixa a la seguretat social de la sra. Ariadna Tous 
Dalmau.

De conformitat amb els articles 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, i 166 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i d’altra normativa concordant, els membres de la 
corporació tenen dret a percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, 
quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, en el qual 
cas seran donats d’alta a la Seguretat Social.

Aquesta mateixa normativa estableix que els electes que no tinguin dedicació 
exclusiva ni parcial podran percebre indemnitzacions  per la concurrència 
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les 
condicions que estableixi el ple de la corporació.

Per altra banda, en aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL 
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s'haurà de donar publicitat de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i 
al tauler d'anuncis de la corporació.

Primer. Establir la següent modificació en el règim general de dedicacions i 
retribucions d’aquesta corporació:

En virtut de les delegacions d’atribucions i responsabilitats atribuïdes 
en l’exercici del seu càrrec, la regidora la sra. Montserrat Mestre 
Anguera, amb efectes des del dia 12 de març de 2020 exercirà el 
seu càrrec amb dedicació parcial, amb alta a la Seguretat Social i 
amb la retribució bruta anual, segons el detall següent: 

Regidor/a Dedicació Percentatge Retribució 
bruta/anual

Montserrat Mestre Anguera Parcial 24,05 % 8.660,00 €

Segon. Mantenir el règim d’indemnitzacions i retribucions a favor de la resta 
de membres de la corporació, de conformitat amb els acords del Ple 
de l’ajuntament de 4 de juliol de 2019 i d’11 de juliol de 2019.

Tercer. Notificar aquest acord a la regidora interessada.

Quart. Comunicar aquesta resolució a l’àrea d’intervenció per procedir a la 
consignació adequada i suficient de les quantitats en el pressupost 
de despeses de la Corporació.

Cinquè. Comunicar a la gestoria Sugrañes Assessors, SL per tal que faci les 
tràmits escaients a la Seguretat Social i gestioni les nòmines.

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

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent 
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resultat:

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez 
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Montserrat 
Mestre Anguera, Francesc Saigí Nuñez, 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

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT 2/2020 MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT 
DE CRÈDIT.

Es dona compte de la següent proposta:

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 2019.

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 i que s’han 
d’incrementar:

- Donada la creixent activitat que venen realitzant tant l’Agrupació de 
dones del Catllar com l’Associació de famílies d’alumnes, la seva 
trajectòria i el grau d’implicació d’aquestes amb el municipi, es creu 
convenient augmentar la subvenció que reben fins a l’import de 2.000 
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euros per a cadascuna, per la qual cosa caldrà suplementar les 
respectives partides aprovades inicialment fins arribar a aquest import.

- Per Junta de govern de data 30 de gener de 2020 es va aprovar la 
concessió d’una subvenció a la urb. Mas Vilet dels Pins amb motiu del 
cinquantè aniversari de l’establiment de la urbanització. L’import 
concedit és de 3.789 euros. Per tant caldrà suplementar la partida 
corresponent a Subvencions per festes d’urbanitzacions per poder fer 
front a aquesta despesa extraordinària i per fomentar la concurrència 
d’altres entitats a aquests ajuts.

- Darrerament a l’auditori del centre cultural s’ha millorat l’equipament 
audiovisual. Per que fa al sistema de so, aquest encara és el que es va 
instal·lar quan es va construir el centre, per la qual cosa es fa 
necessària una  renovació del material per conjuntar-ho amb els nous 
equipaments instal·lats. Cal dotar l’auditori amb nous altaveus, 
subwofers,... per tant es creu convenient suplementar la partida existent 
amb 6.000 euros.

- Al pressupost inicial de 2020 es va preveure una partida per a 
l’adquisició d’un marcador electrònic per al camp de futbol municipal. 
Demanats diversos pressupostos per a la seva adquisició s’ha constatat 
que la partida no és suficient per fer front a la despesa, per la qual cosa 
caldrà adequar-la al cost real del marcador. Es proposa incrementar la 
susdita partida en 3.000 euros.

- Es pretén la construcció d’un pavelló poliesportiu i que aquest tingui la 
màxima integració a l’entorn, ja que es troba en un emplaçament clau 
tal com és l’accés sud al nucli del Catllar, amb una pendent en descens 
i la situació lateral de la carretera T-203 i el Camí de Tarragona. Per 
aquest motiu, i degut al desnivell descendent cap al nord-est existent a 
la parcel·la, la coberta esdevé un element principal i s’ha de tractar com 
una cinquena façana. En aquest cas, s’ha optat per una coberta corba 
reglada, que salva el desnivell, deixant la part sud semisoterrada, tal 
com es pot observar a la documentació gràfica. Atesa aquesta 
complexitat tècnica i la licitació conjunta de la redacció del projecte oi de 
la direcció d’obra fan que s’hi hagin de destinar més recursos.

- Mitjançant Resolució de data 12 d’agost de 2019, dictada per la 
Directora dels Serveis Territorials de la Inspecció de Treball, s’acordà 
imposar a l’ajuntament una sanció per import de 3.126 € al considerar 
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que els fets recollits per part de la Inspecció de Treball a Tarragona en 
l’Acta d’Infracció núm. I432019000041422, del dia 5 d’abril de 2019, son 
constitutius d’una infracció de l’article 12.4 del Reial Decret Legislatiu 
2/2015, de 23 d’octubre, que aprova la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors. Per tant cal incrementar la partida corresponent a multes i 
sancions doncs no hi ha consignació pressupostària suficient per fer 
front a aquesta despesa.

- Conseqüència lògica de la implementació del carrerer municipal és la 
senyalització dels elements viaris del municipi i alhora es pretén dotar 
d’unitat d’imatge i tipologia. Per tant caldrà suplementar la partida 
existent per a senyalització de carrers per fer front a la compra de tota 
la senyalització necessària.

Alhora, i mitjançant crèdits extraordinaris, cal dotar de recursos al pressupost 
per atendre les següents necessitats:

- Fer front a les despeses d’asfaltat de la prolongació del Carrer Mas de 
la Creu, a la urbanització parc de Llevant, estimades en 6.000 euros.

- Fer front a les despeses que comportin el condicionament d’un tram del 
clavegueram que passa pel carrer del Requet i que s’estimen en 15.000 
euros.

- Fer front a les despeses per a la construcció d’illes en diversos indrets 
del municipi per assentar-hi els nous contenidors de residus, estimades 
en 40.000 euros.

- Fer front a les despeses per a la creació de diversos espais (pipican) 
donada la creixent demanda de propietaris de gossos d’espais habilitats 
per a que aquests puguin fer les seves necessitats.

- Donar compliment al compromís de finançament de les despeses 
derivades de la neteja de la llera del riu adquirit amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua.

- El municipi del catllar gaudeix d’un ric entorn natural i d’un patrimoni 
artístic-monumental que durant els darrers anys s’ha potenciat a nivell 
turístic i cultural. Ara es pretén potenciar aquesta riquesa mitjançant 
l’oferta de diverses activitats de caire educatiu per als centres escolars, 
per tant caldrà dotar una partida per dur a terme aquest projecte conjunt 
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amb l’institut escola l’Agulla.

- Fer front a les despeses de millora de la biblioteca municipal, tant per la 
compra llibres que incrementin el fons bibliogràfic com mobiliari.

- Davant la voluntat de dinamitzar un col·lectiu com és el dels joves, es 
creu convenient crear un espai de lleure per dur a terme aquesta tasca. 
Les activitats que s’hi duen a terme son entre altres, la realització de 
tallers de manualitats, jocs tradicionals, excursions, enriquiment de la 
cultura dels territori i potenciar la pràctica dels esports. Totes aquestes 
activitats son dinamitzades per monitors especialitzats. És per això que 
es creu convenient suplementar la partida destinada a activitats 
adreçades als joves i crear noves partides per a la contractació de 
monitoratge i adquisició de mobiliari que permeti dur a terme aquesta 
tasca. 

- Per acord de Ple, l’any 2011 es va aprovar el MIEM (mapa 
d’instal·lacions i equipaments esportius del municipi) informat 
favorablement pel consell català de l’esport. Des de llavors s’han 
efectuat noves inversions en les instal·lacions esportives existents i se 
n’han construït de noves, com les pistes de pàdel, la qual cosa fa 
necessària la revisió d’aquest mapa per poder gaudir de futurs ajuts 
vinculats a la construcció i/o manteniment d’instal·lacions esportives al 
municipi. Per tant caldrà dotar una partida pressupostària per fer front a 
la despesa de l’actualització del MIEM. 

- Fer front a la despesa per l’aixecament topogràfic del camí de Mas de 
Salort com apunt de partida de la redacció del projecte d’arranjament i 
millora d’aquesta via, conscients de la seva importància com a eix 
vertebrador del terme municipal. 

- Fer front a la despesa quantificada en 58.927,67 euros corresponent a 
la reclamació de deute, emès per la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, que fa referència a la responsabilitat empresarial per falta de 
seguretat en el treball vers l’accident laboral que va patir un empleat 
municipal l’any 2014.

-  L’arquebisbat de Tarragona ha sol·licitat una ajuda econòmica per fer 
front a les despeses que comporten les obres de reparació de la 
coberta de l’església Sant Joan Baptista, per a les quals ja ha estat 
concedida la corresponent llicència urbanística. Considerant la 
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importància d’aquest element del patrimoni cultural català en el marc del 
patrimoni arquitectònic municipal, es creu convenient fer una aportació 
en aquest sentit, per la qual cosa caldrà crear una partida per fer front al 
pagament d’aquesta subvenció.

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.

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

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, 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 
02/2020, per import de 254.053,67 €, que es finança mitjançant 
romanent de tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el 
següent detall:
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A) Increment pressupost de despeses 254.053,67

A.1) Suplement de crèdit

Aplicació Descripció Crèdit actual Suplement Crèdit final

326-48003 Subvenció AFA 1.000,00 1.000,00 2.000,00 

334-48401 Subvencións festes urbanitzacions 5.000,00 4.000,00 9.000,00 

334-62300 Adequació audiovisual auditori Centre Cultural 4.000,00 6.000,00 10.000,00 

337-22799 Activitats àrea de joventut 1.000,00 17.000,00 18.000,00 

342-62301 Marcador electrònic camp de futbol municipal 2.000,00 3.000,00 5.000,00 

342-62701 Projecte pavelló poliesportiu 65.000,00 15.000,00 80.000,00 

920-22614 Sanció inspecció de treball 1.000,00 3.126,00 4.126,00 

920-48300 Subvenció Agrupació de dones 1.500,00 500,00 2.000,00 

920-62209 Senyalització de carrers 3.000,00 17.000,00 20.000,00 

Total suplement de crèdit 83.500,00 66.626,00 150.126,00 

A.2) Crèdit extraordinari

Aplicació Descripció Crèdit inicial Suplement Crèdit final

1532-61906 Asfaltat prolongació C/ Mas de la Creu 0,00 6.000,00 6.000,00 

160-61905 Condicionament tram clavegueram al carrer del Requet 0,00 15.000,00 15.000,00 

1621-63207 Construcció illes pels nous contenidors de residus 0,00 40.000,00 40.000,00 

171-62200 Construcció Pipicans 0,00 8.000,00 8.000,00 

171-75100 aportació ACA 0,00 3.500,00 3.500,00 

320-22799 Activitats pedagògiques per a centres educatius 0,00 10.000,00 10.000,00 

3321-62500 Mobiliari biblioteca 0,00 1.000,00 1.000,00 

3321-62902 Adquisició llibres per a la biblioteca 0,00 1.000,00 1.000,00 

337-22733 Monitoratge dinamització joventut 0,00 17.000,00 17.000,00 

337-62502 Mobiliari sala dinamització Joventut 0,00 6.000,00 6.000,00 

342-22799 Revisió MIEM 0,00 3.000,00 3.000,00 

454-61905 Aixecament topogràfic camí Mas de Salort 0,00 12.000,00 12.000,00 

920-16105 Complement prestació SS 0,00 58.927,67 58.927,67 

920-78100 Subvenció obres coberta esglesia 0,00 6.000,00 6.000,00 

Total crèdit extraordinari 0,00 187.427,67 187.427,67 

B) Finançament expedient 254.053,67

B.1) Increment pressupost d'ingressos

Econòmica Descripció Romanent 
disponible Suplement Disponible final

87000 Romanent tresoreria despeses generals 1.487.240,69 254.053,67 1.233.187,02

Total Romanent Tresoreria 254.053,67
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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, Montserrat 
Mestre Anguera, Francesc Saigí Nuñez, 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.

5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA  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 DEL CATLLAR” EN TAL QUE ADDENDA AL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR 22 DEL POUM.

Es dona compte de la següent proposta:

Antecedents:

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 10 de maig de 2019 es 
va aprovar inicialment el “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”, el qual fou sotmès a 
informació pública, i notificat a tots els interessats, i en el tràmit del qual no 
han hagut al·legacions, tal i com queda acreditat en l’expedient administratiu.

Posteriorment, mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 23 de maig de 
2019 es va aprovar inicialment el projecte d'expropiació per taxació conjunta 
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dels béns i drets a expropiar, que consten a la part expositiva del present i 
estan inclosos en l'àmbit del projecte d’obra, 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.

El projecte fou sotmès a informació pública mitjançant anunci publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. CVE2019-08092, de 4 de 
setembre de 2019, per un termini d’un mes i al Diari El Punt de data 24 
d’agost de 2019.

Així mateix es van practicar les notificacions individualitzades al Sr J D C, a la 
Sra. M L F en data 30 de gener de 2020 i a la societat AMTIS, SLU en data 23 
de gener de 2020.

Dins el termini legal establert, el Sr J D C i la Junta de Compensació de Pins 
Manous III, en tant que entitat beneficiària de l’expropiació, han assolit un 
acord en la determinació del justipreu que modifica la valoració inclosa en el 
projecte. 

A data d’avui, finalitzats els terminis atorgats a l’efecte, cap dels interessats ha 
presentat altres al·legacions ni reclamacions al respecte. 

Fonaments de dret.

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.

D’acord amb l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació 
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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.

Per tot això, proposo que el Ple de l’Ajuntament, adopti el següents acords:

Primer.- Aprovar definitivament 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 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.

Segon.- Publicar aquesta resolució, mitjançant anunci en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província, i a un diari dels de 
major circulació de la Província.

Tercer.- Advertir a les persones interessades que l'aprovació definitiva de la 
taxació conjunta implica la declaració d'urgència de l'ocupació dels 
béns o drets afectats. En conseqüència, el pagament o el dipòsit de 
l'import de la valoració establerta pel projecte de taxació conjunta 
habilita per procedir a ocupar la finca, sense perjudici de la valoració 
pel Jurat d'Expropiació de Catalunya, si escau, i de la tramitació dels 
recursos que procedeixin respecte al preu just.

Quart.- Notificar el present acord a les persones interessades que figuren a 
l'expedient, conferint-los-hi un termini de vint dies, durant el qual 
podran manifestar per escrit la seva disconformitat amb la valoració 
establerta en l'expedient aprovat.

Advertir a les persones interessades, que la manca de 
pronunciament en el termini dels vint dies següents a la notificació 
del present acord, es considera com una acceptació de la valoració 
fixada, cas en que s'entén que l'apreuament ha estat definitivament 
determinat. Si les persones interessades, en el termini esmentat, 
manifesten per escrit llur disconformitat amb la valoració aprovada, 
es transferirà l'expedient al Jurat d'expropiació de Catalunya perquè 
en fixi l'apreuament.
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Cinquè.- Convocar els afectats a la signatura de les actes prèvies de 

pagament i ocupació, a les dependències el dia 22 d’abril de 2020, 
segons el detall següent: 

Interessats finca afectada 1 10.00 hores
Interessats finca afectada 2 10.15 hores
Interessats finca afectada 3 10.30 hores
Interessats finca afectada 4 10.45 hores

Es recorda que totes les persones convocades hauran d’aportar el 
DNI, o document vàlid a efectes d’identificació, i hauran d’acreditar 
la propietat mitjançant certificat de càrregues i domini de la finca a 
expropiar; en cas contrari, es procedirà a consignar l’import 
corresponent a l’apreuament fixat al referit Projecte d’expropiació 
per Taxació Conjunta.

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, Montserrat 
Mestre Anguera, 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 proposta és aprovada per unanimitat.

6. PROPOSTA D’APROVACIO DE LES ACTES DE PREUS 
CONTRADICTORIS 1 A 8 I CONSEGÜENT MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI EDUCATIU DESTINAT A 
ESCOLA DE MÚSICA I AULARI DE L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA QUE 
PRESENTEN LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I L’ADJUDICATÀRIA 
VORACYS, SL.

Es dona compte de la següent proposta:
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Antecedents:

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 1.922.434,44 € (IVA inclòs) 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 i es 
disposà l'obertura del procediment d'adjudicació.

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.

Substanciats els tràmits administratius preceptius, acreditades les 
circumstàncies declarades  en seu d’adjudicació provisional i constituïda la 
garantia definitiva per respondre del compliment del contracte, mitjançant 
acord del Ple de data 14 de novembre de 2019 es va adjudicar el contracte 
per a l’execució de l’obra a l’empresa VORACYS, SL per import de 
1.540.861,34 €, més 323.580,88 € d’IVA, essent el total de 1.864.442,22 €.

Per acord de la Junta de Govern Local de 21 de novembre de 2019 es va 
adjudicar el contracte per a la prestació del servei de direcció facultativa de les 
obres del projecte executiu de la construcció d’un edifici educatiu destinat a 
escola de música i aulari de l’Institut Escola L’Agulla, a l’empresa BALCELLS 
ARQUITECTES SLPU, amb NIF B43652817, per import de 72.600 € (setanta-
dos mil sis-cents euros), IVA inclòs, amb el desglossament següent: 60.000 
euros de principal i 12.600  euros corresponents a l'Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA), que inclou la tasca de coordinador de seguretat i salut de les 
obres, que exerceix l’arquitecte tècnic Sr. Juan Bioko Rios Sota, col·legiat 
número 1681 del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Tarragona (COAATT). 

Per part de la direcció facultativa de les obres, la societat BALCELLS 
ARQUITECTES SLPU, es manifesta que al llarg de les visites de les obres 
efectuades, s’ha constata la necessitat  d’adoptar mesures que permetin la 
correcta finalització de les obres, situació que comportarà un increment de 
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l’import d’adjudicació de l’obra. Les raons per las quals s’ha de modificar el preu 
del contracte són les següents:

- Excés d’amidaments: algunes de les mesures comporten un increment o
disminució de l’amidament de les partides d’obra que es reflectirà en la
liquidació final de l’obra
- Qüestions estructurals: contemplades en la clàusula vint-i-tresena del plec de 
clàusules administratives particulars d’adjudicació de la present obra
- Circumstàncies sobrevingudes (art. 205.2 b) Llei 9/2017)
- Modificacions no substancials (art. 205.2 c) Llei 9/2017)

En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20% del 
preu inicial del contracte, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP.

Així mateix, la Direcció Facultativa fa la descripció de cada partida nova i la
seva justificació. L’increment previst d’aquestes modificacions i el percentatge 
que representen sobre l’import d’adjudicació de les obres, que és el següent:

PC CONCEPTE IMPORT* %
01 Excavació de terreny per inspecció arqueològica 12.429,35 € 0,81
02 Formació de talús amb terres d’excavació d’obra 14.771,51 € 0,96
03 Explanació zona d’acopi, futur aparcament (gestió residus) 14.089,04 € 0,91
04 Excavació de rases i pous en roca 15.695,48 € 1,02
05 Excavació de rases i pous en terreny de trànsit 4.989,80 € 0,32
06 Formigó de neteja HL-150/B/20 abocat des de camió 6.025,41 € 0,39
07 legalització RITE projecte de climatització i ventilació 3.466,23 € 0,22
08 Certificació energètica 3.088,05 € 0,20
TOTAL 74.554,87 € 4,83

* Sense IVA

Consten a l’expedient, juntament amb els informes de la Direcció Facultativa, les 
actes de preus contradictoris números 1 a 8, signades per la mateixa Direcció 
Facultativa i per l’adjudicatària, garantint el requisit d’audiència al contractista i 
sense que consti oposició per part d’aquesta.

També consten a l’expedient sengles informes de l’arquitecte de l’ajuntament, 
amb pronunciament favorable a l’acceptació d’aquestes modificacions.

L’informe jurídic de secretaria intervenció es pronuncia de forma favorable  a 
aquesta modificació, doncs respecta les determinacions del plec de clàusules 
administratives particulars, no supera el màxim del 20% del preu total del 
contracte, i les modificacions compleixen amb els requisits dels articles 205 i 
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concordants LCSP.

L’obra està parcialment finançada amb recursos provinents del Departament 
d’Educació de la Generalitat, en virtut del conveni de col·laboració establert 
entre l’ajuntament i la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament 
d’Educació, regulador de les obligacions les parts en quant al finançament i 
construcció de l’edifici educatiu per a l’institut-escola l’Agulla i l’escola 
municipal de música. 

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). 

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i 
bon govern.

Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya.

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

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.

Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pe qual s'aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò 
que no contradigui a la LCSP.

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 
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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 400.529,60 €.

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. Aprovar les actes  de preus contradictoris números 1 a 8 subscrites 
per la Direcció Facultativa i per l’empresa adjudicatària del contracte 
d’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, l'empresa VORACYS SL, amb NIF B65699092 i la 
consegüent modificació del contracte, que suposa un increment total 
del 4,83%, equivalent a 74.554,87 euros, IVA exclòs, respecte de 
l’import del contracte.

Segon. Aprovar la despesa corresponent a aquesta modificació per l’any 
2020 per un import de 90.211,39 euros, IVA inclòs, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 326-62201 del pressupost de despeses de 
la Corporació i autoritzar-ne el seu pagament.

Tercer. Requerir l'empresa VORACYS, SL perquè procedeixi a l’ampliació 
de l'import de la garantia en 3.727,74 €, per tal de reajustar-ne 
l'import, tenint en compte l'increment del preu de contracte, en el 
termini de 15 dies naturals des de la data en què es notifiqui el 
present acord.

Quart. Requerir l’empresa VORACYS, SL per formalitzar la modificació del 
contracte en el termini de 15 dies hàbils des del dia següent a la 
publicació al Perfil del Contractant de l’acord de modificació.

Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord en legal forma a l’empresa 
adjudicatària, a la direcció facultativa de les obres i al Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Sisè. Informar que si es vol impugnar el present Acord, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu 
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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.

Setè. Publicar la formalització de la modificació del contracte al Perfil del 
Contractant en el termini de 5 dies naturals juntament amb tots els 
informes que constin a l’expedient de modificació del contracte.

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, Montserrat 
Mestre Anguera, Francesc Saigí Nuñez.

Vots en contra: cap.

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

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITVA 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 I RESOLUCIÓ DE LES 
AL·LEGACIONS PRESENTADES.

Es dona compte de la següent proposta:

Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 24 d’octubre de 2019, es 
va instar iniciar l’expedient per l’aprovació de les bases d’ajuts per a entitats 
sense ànim de lucre radicades al municipi i que tinguin per objecte la cura, 
protecció i control d’animals domèstics abandonats.

En la sessió del Ple de l’ajuntament de data 14 de novembre de 2019, es va 
adoptar l’acord d’aprovar les bases reguladores per a entitats sense ànim de 
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lucre radicades al municipi i que tinguin per objecte la cura, protecció i control 
d’animals domèstics abandonats i el benestar animal mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva. També es va acordar sotmetre a 
informació pública l’acord i el text de les bases mitjançant anuncis al BOPT, al 
DOGC, al tauler d’anuncis i a un diari oficial; i es va concedir audiència a les 
entitats que tenen per objecte la defensa i cura dels animals domèstics del 
municipi.

A data 29 de novembre de 2019, es va publicar l’anunci a l’e-tauler de 
l’ajuntament; a data 30 de novembre de 2019, es va publicar l’anunci al Diari 
El Punt Avui; i a data 5 de desembre de 2019 es va publicar l’anunci al BOPT i 
al DOGC. El termini d’informació pública començava a comptar des del dia de 
la publicació de l’anunci al BOPT. 

A data 17 de desembre de 2019 es va donar audiència a les entitats que 
tenen per objecte la defensa i cura dels animals domèstics del municipi, a 
l’efecte de presentació d’al·legacions i reclamacions. El termini d’audiència era 
de 30 dies a comptar des del dia següent a la data de recepció de la 
notificació. 

A data 14 de gener de 2020, les Sres. Cristina Dalmau Mensa i M. Luisa 
Pérez García, en representació de les dues entitats a les quals se’ls ha donat 
audiència: BigostisCat – Gats del Catllar i A.P.A.Tarraco Pinscher, Rater y 
Bodegueros en adopción, van presentar un escrit conjunt de diverses 
al·legacions i consideracions sobre les bases.

La secretaria intervenció d’aquest ajuntament ha emès el corresponent 
informe en el qual analitza les al·legacions presentades i que es transcriu tot 
seguit:

“[..]
2- En relació a les al·legacions presentades, a data 14 de gener de 2020, 

per les Sres. Cristina Dalmau Mensa i M. Luisa Pérez García, en 
representació de les dues entitats a les quals se’ls ha donat audiència: 
BigostisCat – Gats del Catllar i A.P.A.Tarraco Pinscher, Rater y 
Bodegueros en adopción, a continuació analitzo els diversos punts 
al·legats de les bases:

2.1.- En relació al títol de les bases, al·leguen que es modifiqui el text 
substituint animals domèstics abandonats, per animals domèstics que 
viuen al carrer. 
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Aquest matís no té transcendència jurídica en quant a l’objecte dels 
ajuts.

2.2.- En relació a la base primera, consideren que l’import de la 
subvenció ha d’incloure també les despeses en alimentació; i 
consideren innecessari la signatura d’un conveni de col·laboració entre 
les entitats beneficiàries i l’ajuntament. 

En primer lloc, l’article 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
estableix que les bases han de contenir, entre d’altres, la definició de 
l'objecte de la subvenció i li atorga la competència per a la seva 
determinació a l’administració que les promou, tot havent de respectar 
els principis generals i objectius que es fixi aquella. Per tant, cau fora de 
l’àmbit de les entitats que promouen les al·legacions definir l’objecte 
dels ajuts. 

Tampoc no s’aporta cap dada ni fonament jurídic que permeti 
considerar, de forma objectiva, aquesta opció a l’ajuntament.

En segon lloc, la signatura d’un conveni de col·laboració és un tràmit 
preceptiu d’acord amb l’article 16 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre.

2.3.- En relació a la base tercera, al·leguen com a despesa 
subvencionable les d’alimentació.

Es dóna per reproduït l’argument de la resposta a l’al·legació 2.1.

2.4.- En relació a la base cinquena, al·leguen que l’apartat a) Identificar 
i censar les colònies d’animals domèstics abandonats i els seus 
responsables, els fa pensar només en colònies de gats. 

El redactat del primer paràgraf de l’article 5 explícitament inclou les 
colònies de gats i d’altres animals domèstics. 

Un altre matís al respecte d’aquesta base que al·leguen és el fet 
d’identificar-ne els responsables i demanen que l’ajuntament emeti 
carnets d’alimentadors col·laboradors als responsables de les colònies.

Pel que fa a la identificació dels responsables, és l’entitat qui haurà 
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d’identificar-los davant l’ajuntament, no es regula la identificació 
d’aquestes davant terceres persones ni el mitjà per fer-ho.

Sol·liciten també que l’ajuntament posi cartells on hi ha colònies. 

Aquesta petició no entra dins l’àmbit de les bases dels ajuts, en tot cas 
seria objecte d’una norma que regulés aquest àmbit d’actuació.

També al·leguen no haver de fer constar a tota la publicitat i 
presentacions de les activitats de l’entitat el suport de l’ajuntament, 
incloent-hi l’escut institucional. 

Aquest és un requisit necessari d’acord amb l’article 18.3 de la Llei 
general de subvencions.

Sol·liciten també que se’ls aclareixin quins tipus d’assegurances cal que 
tinguin, tal i com se’ls demana en l’apartat 5). 

L’apartat cinquè de l’article controvertit vincula la necessitat de comptar 
amb aquelles assegurances que siguin preceptives en cada moment 
per la legislació vigent per a l’activitat exercida i amb les cobertures que 
siguin preceptives. No es tracta de definir una assegurança 
determinada, permetent la incongruència de l’exigència amb 
l’ordenament jurídic vigent en moments posteriors.

A efecte enunciatiu i no limitatiu, com a exemple, es pot citar una 
assegurança de cobertura de la possible responsabilitat civil dels 
membres de l’entitat en tant que posseïdors dels animals que tinguin 
sota la seva custòdia.

Sol·liciten que es concreti com han de ser les fitxes d’actuació clínica 
que han de presentar junt amb la memòria econòmica, detallada a 
l’apartat b) de la Memòria d’actuacions. 

Les fitxes d’actuació clínica és refereixen als documents que emeti el 
corresponent veterinari o professional encarregat. En essència han de 
contenir una  relació detallada de totes les actuacions clíniques 
efectuades a aquell animal.

Pel que fa l’apartat e) de la memòria d’actuacions en relació a les dades 
dels alimentadors i responsables de cada colònia, tornen a sol·licitar 
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que s’expedeixin carnets als responsables per part de l’ajuntament; 

Es dóna per reproduït l’argument de la resposta a l’al·legació 2.4.

2.5.- En relació a la base sisena, al·leguen altre cop que es contemplin 
les despeses en alimentació. 

Es dóna per reproduït l’argument de la resposta a l’al·legació 2.2.

2.6.- En relació a la base setena, al·leguen haver de presentar en 
diferents moments documentació similar. 

Pel que fa a la base setena, en el moment de la sol·licitud cal presentar 
una documentació concreta, i en el cas de la justificació (base 
quinzena) de la subvenció, en cas de ser aprovada, és una altra, per 
tant, cada tràmit comporta la documentació pròpia i adequada, d’acord 
amb les exigències de la Llei general de subvencions i el seu reglament. 

Alhora, cas d’entendre que aquesta documentació ja ha estat aportada 
en un moment precedent del procediment, així ho poden fer constar i 
l’ajuntament la recuperarà degudament, d’acord amb els principis i 
prerrogatives que la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, atorga a la 
persona interessada.

2.7.- En relació a la base vuitena, al·leguen que l’ajuntament els hi 
hauria de comunicar quan han de presentar la documentació.

L’obligació legal de l’ajuntament és la de publicitar la convocatòria dels 
ajuts d’acord amb l’article 23.2 de la Llei general e subvencions.

2.8.- En relació a la base novena, al·leguen una contradicció entre el 
redactat d’aquesta base quan diu La subvenció s’atorgarà a aquell 
sol·licitant que obtingui millor valoració d’acord amb els criteris següents 
... i el paràgraf cinquè de la base sisena quan diu Per 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.

Doncs efectivament, cal esmenar el redactat de la base novena que 
quedarà com segueix, als efectes esmentats: La subvenció s’atorgarà a 
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aquells projectes/activitats que obtinguin millor valoració d’acord amb 
els criteris següents... per a una millor interpretació.

CONCLUSIÓ

Pel que fa al punt 2.1 es considera que l’al·legació presentada, s’estimi i 
s’incorpori el nou redactat. 

Pel que fa al punt 2.2 es considera que l’al·legació presentada tant pel que fa a  
l’alimentació com al conveni de col·laboració, es desestimi, en base als 
fonaments de dret exposats més amunt.

Pel que fa al punt 2.3 es considera que l’al·legació presentada, es desestimi, en 
base als fonaments de dret exposats més amunt.

Pel que fa al punt 2.4 es considera que l’al·legació presentada, es desestimi, en 
base als fonaments de dret exposats més amunt.
 
Pel que fa al punt 2.5 es considera que l’al·legació presentada, es desestimi, en 
base als fonaments de dret exposats més amunt.

Pel que fa al punt 2.6 es considera que l’al·legació presentada, es desestimi, 
doncs cada tràmit comporta l’aportació de la documentació pròpia i adequada a 
dret.

Pel que fa al punt 2.7 es considera que l’al·legació presentada, es desestimi, en 
base als fonaments de dret exposats més amunt.

Pel que fa al punt 2.8 es considera que l’al·legació presentada s’estimi, d’acord a 
l’al·legació formulada i s’incorpori el nou redactat.”

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).

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.
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El contingut de les Bases Reguladores que es sotmeten a consideració 
s’ajusta a allò previst a l’article 17.3 de la LGS.

En conseqüència, proposo que el Ple de l’ajuntament adopti el següent acord:

Primer.- Estimar les al·legacions 2.1 i 2.9 presentades per les entitats 
animalistes BigostisCat – Gats del Catllar i A.P.A.Tarraco 
Pinscher, Rater y Bodegueros en adopción, en base als 
arguments que consten en la part expositiva d’aquesta resolució i 
en concordança amb l’informe de secretaria intervenció transcrit.

Segon.- Desestimar les al·legacions 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 i 2.7 
presentades per les entitats animalistes BigostisCat – Gats del 
Catllar i A.P.A.Tarraco Pinscher, Rater y Bodegueros en 
adopción, en base als arguments que consten en la part 
expositiva d’aquesta resolució i en concordança amb l’informe de 
secretaria intervenció transcrit.

Tercer.- Aprovar definitivament 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 resultant 
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 
QUE VIUEN AL CARRER 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 
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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 
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.

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 
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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.
h) La quota tributària.
i) La data en que s’han efectuat les operacions que es documenten. 

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

4.- BENEFICIARIS

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. 
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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. 

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.

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.
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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 
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 €. 
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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 
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.

7.- 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.
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La presentació dels documents detallats serà condició necessària per la 
tramitació de la sol·licitud.

8.- CONVOCATÒRIA I PUBLICITAT; TERMINI, FORMA I LLOC DE 
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

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).

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 projecte/activitat 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
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l’any
Desenvolupament d’activitats complementàries (1 punt per 
activitat): xerrades d’educació ambiental, programes de 
formació d’alimentadors, activitats i accions adreçades a 
col·lectius específics (veïns, gent gran, etc.)...

8

Qualitat en la presentació del projecte: 18 punts
Definició d’objectius i metodologia clares 6
Identificació clara de les activitats previstes 6
Capacitat de finançament del projecte a través dels recursos 
propis de l’entitat (quotes d’associats, espònsors, recursos 
humans...) que complementin els ajuts públics.

6

Transcendència i projecció del projecte per al municipi: 18 punts
Col·laboració amb altres entitats del municipi 6
Difusió entre la ciutadania (a través de xarxes socials, de notes 
de premsa, etc..) de les activitats programades i dels seus 
resultats.

6

Projecció i repercussió exterior de les activitats realitzades. 
Interès general per al conjunt de la població.

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 
quant a participació i resposta de la població i en qualitat i 
rellevància de les activitats

8

Socis: 1 punt per cada 10 socis de l’entitat (fins a un màxim de 
8 punts) 

8

Per la capacitat i recursos (tècnics i humans) per gestionar, 
executar i avaluar els propis projectes 

8

Experiència prèvia amb l’ajuntament i participació en general: 16 punts
Participació en activitats organitzades per l’ajuntament com a 
col·laboradors o coorganitzadors (1 punt per activitat , fins a un 
màxim de 8)

8

Participació en altres grups de treball, reunions, xarxes i altres 
amb d’altres entitats

8

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 
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d’una proposta per entitat.

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.

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.

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.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

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 
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 
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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.”

Quart.- Publicar el text íntegre de les bases dels ajuts en el Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona i a la seu electrònica de l’ajuntament 
així com a la base de dades nacional de subvencions.

Cinquè.- 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 del text de les bases en el Butlletí Oficial de la Província 
de Tarragona.

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, Montserrat 
Mestre Anguera, Francesc Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat 
Inglés Novell, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta 
González.
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Vots en contra: cap.

Abstencions: cap.

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat

8. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE 
DELIMITACIÓ AMB EL TERME MUNICIPAL DELS PALLARESOS.

Es dona compte de la següent proposta:

ANTECEDENTS.

En el tràmit de l’expedient de delimitació entre els termes municipals del 
Catllar i dels Pallaresos, d’acord amb l’escrit de la Directora General 
d’Administració Local del Departament de Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, en data 29 d’octubre de 2019 es va aixecar la corresponent acta 
de les operacions de delimitació entre ambdós termes municipals, rebuda per 
l’ajuntament en data 14 de novembre de 2019.

En aquesta tramitació s’ha donat audiència als propietaris dels terrenys 
colindants  amb aquest límit establert i així queda acreditat a l’expedient 
administratiu.

Consultada l’acta que consta a l’expedient, emesa i signada per tots els 
assistents, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

FONAMENTS DE DRET.

Normativa aplicable:
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- 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.
- Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
- Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.
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D’acord amb el que es preveu a l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, l’acta ha de ser aprovada pels plens respectius i amb el quòrum de 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

L’article 22 de la Llei de Bases de règim Local, així com l’article 52 del Decret 
2/2003, de 28 d’abril pel quals s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, determinen que l’òrgan municipal competent per 
l’adopció dels acords que corresponguin és el Plenari municipal.

Per tot això proposo al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent acord:

Primer. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació amb el terme 
municipal dels Pallaresos de data 29 d’octubre de 2019.

Segon. Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General d’Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya i a l’ajuntament dels Pallaresos.

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, Montserrat 
Mestre Anguera, 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 proposta és aprovada per unanimitat

9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE 
DELIMITACIÓ AMB EL TERME MUNICIPAL DE VESPELLA DE GAIÀ.

Es dona compte de la següent proposta:

ANTECEDENTS.

En el tràmit de l’expedient de delimitació entre els termes municipals del 
Catllar i de Vespella de Gaià, d’acord amb l’escrit de la Directora General 

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Código Seguro de Validación aba47b51652b49fca615ca7cce37fca1001

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

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


42

d’Administració Local del Departament de Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, en data 11 de febrer de 2020 es va aixecar la corresponent acta de 
les operacions de delimitació entre ambdós termes municipals.

En aquesta tramitació s’ha donat audiència als propietaris dels terrenys 
colindants  amb aquest límit establert i així queda acreditat a l’expedient 
administratiu.

Consultada l’acta que consta a l’expedient, emesa i signada per tots els 
assistents, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

FONAMENTS DE DRET.

Normativa aplicable:
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- 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.
- Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
- Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

D’acord amb el que es preveu a l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, l’acta ha de ser aprovada pels plens respectius i amb el quòrum de 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

L’article 22 de la Llei de Bases de règim Local, així com l’article 52 del Decret 
2/2003, de 28 d’abril pel quals s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, determinen que l’òrgan municipal competent per 
l’adopció dels acords que corresponguin és el Plenari municipal.

Per tot això proposo al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent acord:

Primer. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació amb el terme 
municipal de Vespella de Gaià de data 11 de febrer de 2020.

Segon. Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General d’Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya i a l’ajuntament dels Pallaresos.
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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, Montserrat 
Mestre Anguera, 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 proposta és aprovada per unanimitat

10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE 
DELIMITACIÓ AMB EL TERME MUNICIPAL DE LA NOU DE GAÌA.

Es dona compte de la següent proposta:

ANTECEDENTS.

En el tràmit de l’expedient de delimitació entre els termes municipals del 
Catllar i de La Nou de Gaià, d’acord amb l’escrit de la Directora General 
d’Administració Local del Departament de Presidència de la Generalitat de 
Catalunya, en data 4 de març de 2020 es va aixecar la corresponent acta de 
les operacions de delimitació entre ambdós termes municipals.

En aquesta tramitació s’ha donat audiència als propietaris dels terrenys 
colindants  amb aquest límit establert i així queda acreditat a l’expedient 
administratiu.

Consultada l’acta que consta a l’expedient, emesa i signada per tots els 
assistents, que consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

FONAMENTS DE DRET.

Normativa aplicable:
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
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Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
- Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

D’acord amb el que es preveu a l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, l’acta ha de ser aprovada pels plens respectius i amb el quòrum de 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

L’article 22 de la Llei de Bases de règim Local, així com l’article 52 del Decret 
2/2003, de 28 d’abril pel quals s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, determinen que l’òrgan municipal competent per 
l’adopció dels acords que corresponguin és el Plenari municipal.

Per tot això proposo al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent acord:

Primer. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació amb el terme 
municipal de La Nou de Gaià de data 4 de març de 2020.

Segon. Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General d’Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya i a l’ajuntament dels Pallaresos.

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, Montserrat 
Mestre Anguera, 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 proposta és aprovada per unanimitat
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11. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE LA PERSONA CANDIDATA A LA 
CONVOCATÒRIA DE RECONEIXEMENT DEL MÈRIT DE SERVEIS 
DISTINGITS QUE ATORGA EL CONSELL COMARCAL.

Es dona compte de la següent proposta:

El Consell Comarcal té aprovades les Bases per a la concessió de distincions 
de mèrit de serveis distingits i ha procedit a obrir la corresponent convocatòria 
per a l’any 2020.

Com hom coneix, l’objectiu d’aquestes distincions és dotar als ajuntaments 
d’un mitjà per oferir un reconeixement a aquelles persones o entitats que 
considerin que en són mereixedors en mèrits a la labor realitzada o conducta 
seguida que hagin contribuït a augmentar el prestigi d’un municipi del 
Tarragonès o de la comarca en el seu conjunt.

Valorant l’objecte dels guardons i fent una ponderació entre totes les possibles 
candidatures dignes d’aquesta menció, considerem que la persona de l’ex 
batlle de la vila, Sr. Josep M Gavaldà i Colomina, es mereixedora de la 
menció.

La seva singladura com a alcalde s’inicià l’any 1983 resultant elegit alcalde 
per primer cop, després de 4 anys de regidor en el primer ajuntament 
democràtic després del franquisme. Aquest càrrec fou mantingut durant 8 
mandats consecutius fins al dia 20 de juny de 2014 en que deixà l’alcaldia i 
exercí de regidor fins al final de la legislatura, el 23 de maig de 2015.

Acreditada la seva tasca tant a nivell local com comarcal, i la transversalitat de 
la mateixa, inherent al càrrec, deixant petja en el món de la cultura, social, 
econòmic, polític, educatiu, etc. 

Les Bases per a la concessió de distincions de mèrit de serveis distingits a 
dalt referides, disposen que les propostes han de ser presentades pels 
ajuntaments dels municipis del Tarragonès, a proposta del Ple de 
l’Ajuntament.

Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent acord:

Primer. Reconèixer la tasca i els mèrits del Sr. Josep M Gavaldà i Colomina 
i proposar-lo com a candidat a l’obtenció de la distinció de mèrit de 
serveis distingits del Consell Comarcal del Tarragonès en la seva 
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edició d’aquest any 2020.

Segon. Comunicar aquest acord a la persona interessada i al Consell 
Comarcal del Tarragonès.

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, Montserrat 
Mestre Anguera, 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 proposta és aprovada per unanimitat

A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

12. MOCIÓ QUE PROMOUEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC-CP, 
UNICAT-ERC-AM, JUNTS I EL CATLLAR-ECG A FAVOR DE L’IMPULS 
DEL PACTE CONTRA LA CRISI DE PREUS DE LA FRUITA DOLÇA.

Es dona compte de la següent proposta:

El número d’explotacions agràries a Catalunya ha patit una davallada 
important. Se n’han destruït 10.000 en 15 anys. El descens del 35% de la 
Renta Agrària en els darrers 16 anys és un altre indicador preocupant. 

Aquest fet, sumat a la crisi econòmica, les retallades d’inversions i serveis 
públics bàsics a les zones rurals ens ha portat a una preocupant crisi 
demogràfica al conjunt de Catalunya. La Catalunya buida, degut a la 
despoblació i l’empobriment, s’ha accelerat de manera preocupant i requereix 
de solucions integrals i urgents des de les diferents administracions públiques. 

Un dels sectors cabdals i estratègics per contrarestar la despoblació és el 
sector agroalimentari. Un sector amb un pes econòmic, social i territorial molt 
important a Catalunya (3,6% del PIB i 17% de la Indústria) però que amaga 
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grans desigualtats entre els diferents agents que hi intervenen. 

Dintre de les dificultats actuals que viu el Món Agrari, la greu crisi de preus 
dels productors és un dels reptes i problemàtiques més importants que té el 
conjunt de la societat catalana, i d’arreu de l’Estat.

Per aquest motiu, cal un gran Pacte contra la Crisi de Preus dels productors 
d'aliments, amb solucions integrals i amb la implicació de totes les parts 
afectades. 

Un Pacte integral, amb diferents mesures, i coordinat amb la resta de 
Comunitats Autònomes productores, Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació i Unió Europea. 

També cal exigir unes lleis i uns pressupostos adequats i que facilitin l’activitat 
i la supervivència dels agricultors i ramaders de Catalunya. Així com, posar en 
valor la importància de l’alimentació de qualitat, saludable i segura a casa 
nostra. 

Per tots els motius exposats anteriorment, el Ple de l’Ajuntament del Catllar 
insta al Govern de la Generalitat, al Govern de l’estat i al Parlament Europeu 
per: 

Primer. Impulsar un Pacte contra la Crisi de Preus, amb la participació de 
totes les entitats, organitzacions, plataformes i Administracions 
Públiques implicades. Aquest Pacte s’ha de dur a terme: 

a) Coordinant una estratègia conjunta amb les diferents Comunitats 
Autònomes afectades i amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació.
b) Traslladant el Pacte i les mesures al Comissari Europeu 
d’Agricultura i als eurodiputats catalans. 

Segon. El Pacte contra la Crisi de Preus ha de tenir, inicialment, els 
següents objectius: 
a) Promoure la revisió i la millorar de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, 
de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària. 
b) Revisar i millorar la Llei 18/2015, del 29 de juliol, de les 
organitzacions interprofessionals agroalimentàries. 
c) Promoure una nova Llei de Traçabilitat per conèixer l’origen i el 
processament dels aliments. 
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d) Millorar els mecanismes de retirada.  
e) Incorporar la fruita dolça a la nova PAC 2021-2027.
f) Defensar l’agricultor actiu com a receptor dels ajuts de la PAC. 
g) Millorar el control i les inspeccions de les importacions d’aliments 
d’Europa. 
h) Augmentar els pressupostos en matèria d’Agricultura de la 
Generalitat i de l’Estat. 
i) Promoure campanyes als mitjans de comunicacions. 
j) No augmentar els impostos i taxes del sector primari. 
k) Millorar l’Observatori Agroalimentari de Preus. 
l) Promocionar el consum de proximitat i de màxima qualitat. 
m) Facilitar el relleu generacional i la igualtat. 
n) Millorar la formació empresarial i agrària. 
o) Posar en marxa un fons de finançament extraordinari, a través de 
l’Institut Català de Finances. 

Tercer. Traslladar aquesta moció al Departament d’Agricultura de la 
Generalitat, als Grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, a la 
Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, 
a la Presidència del Govern de l’estat, a la Presidència del 
Parlament Europeu i a les entitats i sindicats que representen als i 
les agricultors/res.

Un cop exposat el contingut de la moció pel Sr. Antonio López, agraeix 
l’acollida que aquesta ha rebut entre els grups que conformen el consistori. 

Intervé el Sr. Daniel Rodríguez per manifestar que estan totalment a favor del 
contingut de la moció, però que el Catllar no està dins de la zona més 
afectada. Cal que els grans partits tinguessin en compte necessitats més 
properes com l’oli, el vi o la garrofa.

El Sr. López diu que l’anterior legislatura ja es va promoure una moció a favor 
de la fruita seca, entre d’altres. 

EL Sr. alcalde diu que normalment aquestes propostes venen motivades per 
alguna qüestió puntual i que quan es produeix es quan es promouen en 
relació a aquell àmbit. 
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El Sr. Jordi Eliseu Porta manifesta que les mocions no tenen que ser brindis al 
sol. El Ple de l’ajuntament no té competències per promoure això i qui ha de 
prendre mesures són els organismes competents.

El Sr. alcalde diu que en els darrers apartats s’acorda trametre aquesta moció, 
entre d’altres, al Parlament de Catalunya, que si és competent, perquè 
conegui el posicionament dels municipis. Si es reben quatre-centes adhesions 
a la moció, potser cal prendre un plantejament al respecte.

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, Montserrat 
Mestre Anguera, 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 proposta és aprovada per unanimitat

13. MOCIÓ QUE PROMOU EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP PER UNA 
AUTOMOCIÓ 4.0 QUE CONSOLIDI LA COMPETITIVITAT I L’OCUPACIÓ 
DEL SECTOR DE L’AUTOMOCIÓ A CATALUNYA.

Es dona compte de la següent proposta:

Catalunya i especialment Barcelona han configurat el seu desenvolupament 
industrial en el Segles XIX i XX . En els darrers anys del segle passat i en els 
inicis del segle XXI assistim a una profunda transformació de la indústria tant 
per la globalització dels mercats com pels importants canvis en la tecnologia. 
La indústria de l’automoció ha estat i és un sector tractor en aquesta 
transformació i del conjunt de l’activitat industrial. Actualment, el sector de 
l’automoció està vivint l aprofundint en la transformació tecnològica i de model 
de negoci més important des del seu naixement. Aquesta transformació està 
marcada per la transició cap a vehicles de baixes o zero emissions, la 
connectivitat i la conducció autònoma. Tots aquests elements estan canviant 
el propi model negoci tradicional del sector cap a models de mobilitat 

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Código Seguro de Validación aba47b51652b49fca615ca7cce37fca1001

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

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


50

compartida.

Comptant amb aquest entorn, és més necessari que mai comptar amb una 
indústria de l’automoció renovada,  forta i competitiva, a Catalunya. És per 
això, que defensem la continuïtat de tota la capacitat industrial i laboral del 
sector. Són desenes de milers de famílies les que depenen directa o 
indirectament del futur del sector. 

Aquesta defensa l’hem d’evidenciar especialment en casos com el de 
NISSAN, present a la Zona Franca de Barcelona, a El Prat de Llobregat, a 
Montcada i a Sant Andreu de la Barca. La planta de Zona Franca és una 
planta històrica del sector a Espanya, Motor Ibérica, que per la manca 
d’inversió continuada en els darrers anys està actualment en risc. 

Per tots aquests motius el Grup Municipal Socialista presenta al Ple els 
següents acords per a la seva aprovació:

Primer. Instem a NISSAN a que realitzi les inversions necessàries per 
mantenir la producció i la competitivitat de la planta, atraient nous 
models més competitius  i garantint els llocs de feina.

Segon. Instem a totes les Administracions que treballin juntament amb 
empresa i sindicats per garantir les millors condicions per atreure 
noves inversions a NISSAN a Barcelona.

Tercer. Instem a la Generalitat que elabori i apliqui de manera urgent un pla 
per a la competitivitat del sector automoció en Catalunya 
considerant-lo una prioritat pressupostària, social i industrial. 

Quart. Instem al Govern de la Generalitat de Catalunya que informi sobre la 
situació de la planta de NISSAN a Barcelona i els resultats de les 
gestions que ha fet per consolidar la seva activitat productiva. Així 
que informi de les gestions fetes per involucrar als Governs 
d’Espanya i de la Unió Europea en una estratègia compartida per 
consolidar les plantes de Nissan.

Cinquè. Traslladem aquesta moció a la Mesa del Parlament, del Congrés de 
Diputats, i del Senat, al Govern de la Generalitat, al Govern de 
l’Estat, als sindicats UGT i CCOO, a les patronals empresarials de 
l’automoció, i als responsables de NISSAN-Espanya.
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Un cop exposat el contingut de la moció pel Sr. Antonio López, justifica la 
seva presentació per la solidaritat amb la industria de l’automoció, que és la 
més potent del país. A Catalunya tenim dues grans empreses i ara NISSAN 
es planteja tancar quan té una plantilla de 2.000 persones empleades i tot un 
teixit de petita industria darrera que en depèn per subsistir. Es tracta de donar 
un cop de ma als sindicats.

El Sr. alcalde diu que els afectats son ciutadans del nostre país i nosaltres 
creiem que calen accions com aquesta atès el nostre paper de representants 
de la voluntat popular.

Intervé el Sr. Jordi Eliseu Porta per dir que les mocions s’han de referir a 
l’àmbit del municipi.

Intervé el Sr. Francesc Saigí i diu que el seu grup votarà a favor perquè 
qualsevol actuació instant la permanència de l’empresa es beneficiosa, 
malgrat, es pugui interpretar que es sobrepassin competències. Esperem que 
en el futur mocions que també es pugui considerar que sobrepassen l’àmbit 
municipal també el suport.

Intervé el Sr. Daniel Rodríguez per manifestar que estan totalment a favor del 

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, Montserrat 
Mestre Anguera, 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 proposta és aprovada per unanimitat

14. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’UNICAT-ERC-
AM, JUNTS PEL CATLLAR, EN COMU GUANYEM, MO1-TE I PSC-CP A 
L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LES DONES.
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Es dona compte de la següent proposta:

De nou, el 8 de març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les 
Dones, una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i 
de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una 
reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna tots els dies de l’any, 
l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones 
que conformen la nostra societat.

Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les 
dones encara estan presents. Les situacions de vulnerabilitat són més crues 
per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes 
i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, la majoria de les 
víctimes de pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda 
aquí. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de dones. A més, 
la bretxa salarial és una realitat que no es tanca i que hem d’abordar per 
eradicar-la. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, on les dones representen el 
60% de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més rellevància, en tots els 
sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre 
i el terra enganxós doncs, encara no s’ha superat i segueix limitant les 
possibilitats d’ascens i desenvolupament de les dones.

Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret 
a una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 
17 anys puguin exercir aquest dret lliurement. 

Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a  gaudir 
de temps de lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. 
Això implica que, també, és important replantejar els permisos de maternitat i 
paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A més, cal continuar 
treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals.

Estem immersos en una cultura hetera patriarcal que acaba en una idea de 
masculinitat molt concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en 
hegemonia de la dominació. Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat 
l’existència de violències en l’àmbit laboral, familiar i de la parella a través de 
diferents manifestacions. I hem de combatre-la, eradicar-la.

Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de 
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l’any, per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de 
Catalunya una nació feminista  de dones i homes lliures.

Per tots aquests motius, els Grups Municipals D’UNICAT-ERC-AM, JUNTS 
PEL CATLLAR, EN COMU GUANYEM, MO1-TE I PSC-CP del Catllar 
proposen al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents 

ACORDS:

Primer.- L’Ajuntament del Catllar manifesta el seu compromís per continuar 
treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats 
de dones i feministes del municipi i rebutjant qualsevol tipus de 
discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols 
que tenim a l’abast. 

Segon.- Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de 
diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del 
Moviment Feminista. 

Tercer.- Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions 
de l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal. 

Quart.- Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de 
discriminació cap a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de 
sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i 
els espais d’oci. Tot creant Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció i 
abordatge de l’assetjament en compliment de la Llei Catalana 
17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes i el 
Reial Decret Espanyol 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per 
garantir  la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a 
l’àmbit laboral.

Cinquè.- Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració 
de plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial 
i l’eliminació del terra enganxós, la promoció de dones als càrrecs 
de decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció 
de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral.

Sisè.- Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, 
implementar polítiques que redueixin els casos de pobresa 
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energètica que, en gran mesura, afecten a dones grans que viuen 
soles.

Setè.- Valorar la possibilitat declarar El Catllar com a municipi feminista i 
adherir-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes.

Vuitè.- Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius 
feministes (per allò de les que organitzen el 8m) del municipi, a Ca 
la Dona (entenc que com a entitat organitzadora del 8m a nivell 
global, no sé si seria millor posar el nom concret de la plataforma, si 
més no dir-ho), als grups polítics al Parlament de Catalunya, a 
l’Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes.

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, Montserrat 
Mestre Anguera, 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 proposta és aprovada per unanimitat

15. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’UNICAT-ERC-
AM, JUNTS PEL CATLLAR I EN COMU GUANYEM EL CATLLAR SOBRE 
L’ADOPCIÓ DE MESURES URGENTS DAVANT LA CRISIS MIGRATÒRIA 
EN LA FRONTERA TURCO-GREGA.

Es dona compte de la següent proposta:

Amnistia Internacional ha denunciat la vulneració per part de Grècia de la 
legislació internacional en matèria d’asil migracions, posant en risc la vida de 
milers de refugiats que es troben a la seva frontera amb Turquia, amb l’anunci 
del passat 2 de març de suspendre temporalment les sol·licituds d’asil.

També es van anuncia polítiques de deportació als països d’origen dels 
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migrants i refugiats en qüestió.

Igualment Amnistia va mostrar una gran preocupació per l’anunci de que 
Grècia realitzarà simulacres militars amb munició real en mig d’una nova 
onada migratòria a la seva frontera, després que Turquia anuncies l’obertura 
de les seves fronteres. Es calcula que més de 130.000 migrants han creuat 
cap a Europa després que Turquia obrís les seves fronteres, acusant la UE de 
no complir els seus acords. La reacció grega davant els migrants i els 
sol·licitants d’asil ha sigut dura, ja que molts han sigut maltractats, amb gasos 
lacrimògens i es calcula que almenys ja hi ha 2 morts.

La legislació comunitària Europea hauria de ser respectada pels estats 
membres de la UE i la protecció dels refugiats és un compromís adquirit i 
assumit per part dels països signants dels tractats. Grècia ha de defensar el 
dret d’asil i la UE ha de prendre totes les mesures necessàries per garantir 
que s’aplica la legislació en els seus estats membres.

Fins ara les institucions europees ha expressat la seva solidaritat amb Grècia 
davant l’onada migratòria, però no han defensat el dret dels sol·licitants d’asil 
que es troben en una situació d’absoluta vulnerabilitat. Estan morint persones 
a les fronteres europees a conseqüència de l’incompliment dels tractats 
comunitaris de països membres.

Els estats membres de la UE poden contribuir a alleugerir la situació ajudant a 
Grècia a tramitar les sol·licituds d’asil, crear centres adequats d’acollida i 
reubicar en altres països a qui sol·liciti asil.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Catllar pren els següents acords:

Primer. Instar al govern de l’estat a:

1. Respectar las regulacions marítimes i no obstaculitzar les 
operacions de rescat i salvament de les ONG que operin a les seves 
aigües.

2. Prendre les mesures necessàries per acabar amb la persecució 
econòmica a les ONG que operen en aigües espanyoles mitjançant 
multes emparades en la disposició addicional segona de la Llei de 
ports de l’Estat i de la Marina Mercant.

3. Exigir al govern grec el respecte a la legislació internacional en 
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matèria d’asil i el respecte als acords comunitaris en matèria de 
refugiats.

4. Coordinar amb les administracions autonòmiques i municipals un 
pla d’ajuda per la recepció d’una part dels refugiats atrapats en la 
frontera turco-grega.

5. Instar a les institucions comunitàries europees a reformular els 
acords per un Sistema Europeu Comú d’Asil que respongui a la 
magnitud del problema, suposi un repartiment de responsabilitats 
justes, equitatives i sostenibles, i garanteixi una tramitació àgil pels 
sol·licitants.

6. Ajudar a l’estat grec a tramitar les sol·licituds d’asil.

7. Crear centres d’acollida de refugiats i oferir recursos a les 
diferents administracions que gestionen la recepció de migrants i 
refugiats.

8. Posar en marxa vies legals i segures d’accés al procediment 
d’asil: habilitant la possibilitat de sol·licitar asil en ambaixades i 
consolats espanyols, facilitant l’emissió de visats humanitaris i 
d’estudis.

9. Promoure, en la reunió extraordinària del Consell d’assumptes 
Exteriors i del Consell de Justícia i Assumptes d’Interior de la UE, 
una resposta solidària tenint en compte el principi de responsabilitat 
compartida i respecte de dret d’asil i dels drets humans.

Segon. Fer arribar aquest al govern de l’estat.

Un cop exposat el contingut de la moció pel Sr. alcalde, intervé el Sr. Antonio 
López per explicar el sentit del vot que emetrà el seu grup, doncs manifesta 
que estan d’acord amb la música, però no amb la lletra, doncs es demana que 
Espanya actui vers la frontera turca quan qui hi te competències es la Unió 
Europea. A més cal recordar el paper proactiu d’Espanya vers ens refugiats i 
el salvament marítim de les pateres. Espanya és qui més acull i qui més 
rescata. Som un estat acollidor i solidari. Cal recordar els CITES. Cada dia hi 
ha mostres als mitjans de comunicació. Per tot això, el nostre grup s’absté.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent 
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resultat:

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez 
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, Montserrat 
Mestre Anguera i Francesc Saigí Nuñez,.

Vots en contra: cap.

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

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.

B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL NÚM. 2020/021 A 2020/279.

Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2020/021, de 
data 13 de gener de 2020, al 2020/279, de data 8 de març de 2020.

Els membres de la Corporació assistents en queden assabentats.

2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2020/238, DE 27 DE 
FEBRER, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 2019.

Es dona compte del Decret núm. 2020/238, de 27 de febrer de 2020:

“Vista la liquidació del pressupost propi de l’Ajuntament del Catllar presentada 
pel Secretari-Interventor municipal, corresponent a l’exercici 2019.

Vistos els articles 47,48 i 89 del Decret 500/1990, de 20 d’abril, de 
desenvolupament de la Llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals i l’article 
191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Vists els informes favorables emesos pel secretari-interventor.

En conseqüència RESOLC:
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Primer. Aprovar la liquidació del pressupost propi de l’Ajuntament del Catllar 
presentada per la Intervenció municipal, corresponent a l’exercici 
2019, d’acord amb el següent resum:

a) Obligacions reconegudes pendents de pagar:         321.868,47€
b) Drets reconeguts pendents de cobrar:        1.295.813,32€
c) Resultat pressupostari ajustat:               1.116.640,01€
d) Romanent de Tresoreria: 3.169.747,59€

- Afectat a despeses amb finançament finalista  0,00€
- Per despeses generals                       3.169.747,59€

e) Romanent de Crèdit           3.425.579,03€
- Incorporable 2.594.492,68€

- Incorporació obligatòria 2.325.676,23€
- Incorporació no obligatòria 268.816,45€

- No incorporable 831.086,35€
f) Deute viu a 31-12-18 (no inclou retorn PMTE):       0,00€
g) Ràtio legal del deute viu:               0,00%
h) Capacitat de finançament: 521.583,81€
i) Marge regla de la despesa: 204.220,67€

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

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

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

Els assistents es donen per assabentats.

3. INFORME DE L’ALCALDIA.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:

1) Amb l’objectiu de reduir la durada de la sessió al mínim en consonància 
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amb les mesures adoptades per les autoritats sanitàries amb motiu del 
coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya es remet expressament als punts de 
l’ordre del dia intitulats “Gestió ordinària de l’alcaldia” que consten en 
cadascuna de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local 
realitzades des del passat 16 de gener de 2020.

Altrament s’informa del següent:

Es dona compte del Decret de l’alcaldia de mesures contra la propagació del  
SARS-CoV-2 de data d’avui i segons el qual, ponderada degudament la 
situació, s’ha resolt:

“L’Ajuntament del Catllar, tenint present la situació del coronavirus SARS-
CoV-2 a Catalunya i les indicacions donades des dels diversos departaments 
de la Generalitat de Catalunya i de la resta d’estats, ha elaborat un document 
amb les primeres mesures preventives de contenció a aplicar a la població. 
Les mesures entren en vigor a partir de divendres 13 de març de 2020. 

Les mesures van en tres línies d’actuació: la protecció dels infants, la del 
col·lectiu de major risc, com són les persones d’edat avançada i les persones 
amb malalties cròniques (cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars), 
o amb problemes d’immunitat, a més de donar indicacions preventives per al 
personal municipal. Entre les mesures adoptades, hi ha la suspensió de 
determinades activitats i el tancament de determinats equipaments 
municipals.

Examinat el contingut de les següents normes:

Resolució del Departament de Salut SLT/704/2020, d'11 de març, per la qual 
s'adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments 
multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Instrucció 2/2020, d’11 de març, sobre mesures preventives, de protecció i 
organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

En compliment de les atribucions competencials conferides pels articles 53 i 
66 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.

En conseqüència, resolc: 

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Código Seguro de Validación aba47b51652b49fca615ca7cce37fca1001

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

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


60

Primer.- Aprovar les mesures preventives següents:

1. En relació amb les activitats, serveis, entitats i clubs.

En general, s’atendrà al que es dictamini des del Govern de 
Catalunya i a les indicacions sectorials:
· En el cas dels centres escolars, s’atendrà a allò que estableixi el 
Departament d’Educació.
· En el cas d’activitats esportives, s’atendrà a les indicacions que 
està donant el Govern.

Es suspenen fins a nou avís, i d’acord amb les indicacions donades 
pels diferents departaments, i tenint present els col·lectius de risc: 

· La gimnàstica de la gent gran.
· Les activitats extraescolars organitzades per entitats 
socioeducatives, culturals i esportives; empreses; ensenyaments de 
música i d’anglès municipals; atès que suposen una relació entre 
infants de diferents centres i recollint la indicació donada pels 
Departament de Salut i Educació.

Es tanquen fins a nou avís els equipaments següents (tenint present 
les indicacions donades des dels Departament d’Educació, Esports i 
els col·lectius de risc):
· Biblioteca municipal.
· Llar d’infants municipal.
· Camp Municipal de Futbol.
· Pista poliesportiva dels edificis de l’Institut Escola L’Agulla.
· Pistes de tennis i pàdel.
· Centre Cultural.

Es suspenen totes les activitats municipals en que es prevegi una 
gran presència de persones, en consonància amb les mesures 
dictades pel Departament de Salut.

El Parc Municipal de la Torre d’en Guiu restarà obert mentre es 
garanteixi el compliment de la restricció de l’aforament a una tercera 
part d’aquest, que en cap cas podrà suposar més de 300 persones.

2. Mesures preventives en relació amb el personal municipal
Es recorden les mesures preventives d’higiene genèriques a seguir 
de protecció individual:
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· Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó o bé amb solucions 
alcohòliques, especialment després del contacte directe amb 
persones malaltes o el seu entorn.
· Evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes 
d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.
· Mantenir una distància de dos metres aproximadament amb les 
persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda.
· Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara 
interna del colze en el moment de tossir o esternudar i rentar-se les 
mans de seguida.
· Evitar de compartir menjar o estris (coberts, gots, tovallons, 
mocadors, ...) i altres objectes sense netejar-los degudament.
· Cal netejar regularment determinades superfícies –per assecar o 
fer desaparèixer les gotetes de Flügge de tots aquests virus- com 
els escriptoris dels llocs de treball o a la cuina.
· Ventilar les sales, aules, despatxos, etc. de manera periòdica.

Es subministraran mocadors de paper a les oficines municipals i a la 
Guàrdia Municipal. Es tindran tovallons de paper i un producte 
netejador per netejar les superfícies de treball on s’atenguin als 
usuaris.

S’habilitaran els terminals de control horari per realitzar el fitxatge 
amb clauer d’empresa en detriment de l’empremta digital i/o el teclat 
numèric.

S’instal·laran dispensadors amb solucions desinfectants a disposició 
dels empleats.

Es prohibeix al personal municipal l’assistència a cursos, jornades o 
congressos fora de l’àmbit municipal.

En funció de les recomanacions i/o prohibicions que des del CECAT 
i els departaments de la Generalitat i de l’Estat, s’actualitzaran les 
mesures a prendre.

Segon.- Comunicar a tota la població aquestes mesures amb especial curs 
de les entitats de l’àmbit educatiu, social, cultural i esportiu, i a tot el 
personal municipal.”

Ampliat també a:
· El Parc Municipal de la Torre d’en Guiu.
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· El castell.
· La sala multifuncional de Pins Manous.
· L’Hotel d’Entitats Municipal.
· El local municipal conegut com “L’antic escorxador”, actualment on 
hi té la seu social la Colla de Diables del Catllar.

· El local municipal situat al carrer del Requet.
· La sala baixos dreta de l’ajuntament.

Alhora s’ha aprovat el protocol d’actuació dels empleats municipals d’acord 
amb tota la informació rebuda tant des de la Generalitat com des del servei de 
prevenció de riscos laborals que té contractat l’ajuntament.

Així mateix i des d’avui s’ha incrementat en una hora el temps de neteja de les 
dependències de la casa de la vila i del consultori mèdic per garantir una 
asèpsia adequada a l’activitat desimbolta. 

També s’ha adquirit gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de les mans del 
personal, se’ls dota de mocadors de paper per netejar superfícies, també hi ha 
a disposició dels empleats guants de làtex i s’ha adquirit un total de 20 
mascaretes FFP2 per se emprades en cas de necessitat, pensant 
especialment en el col·lectiu de la guàrdia municipal.

També s’ha dotat al personal municipal d’un clauer per evitar signar amb 
l’empremta digital.

2) Es dóna compte exprés, en tant que competència delegada del Ple a 
l’alcaldia, del Decret de l’alcaldia 2020/149, de 7 de febrer de 2020, relatiu a 
l’aprovació de la segona certificació corresponent a l’obra municipal ordinària 
de construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de 
l’institut escola l’Agulla, per import total de 42.524,82 € (quaranta-dos mil cinc-
cents vint-i-quatre euros amb vuitanta dos cèntims d’euro).

Així mateix, es dona compte del Decret de l’alcaldia 2020/272, de 7 de març 
de 2020, relatiu a l’aprovació de la tercera certificació corresponent a l’obra 
municipal ordinària de construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de 
música i aulari de l’institut escola l’Agulla, per import total de 60.580,33 € 
(seixanta mil cinc-cents vuitanta euros amb trenta-tres cèntims d’euro).

Els assistents es donen per assabentats.

4. PRECS I PREGUNTES.
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El Sr. alcalde convida a als membres de la corporació a formular els precs i 
preguntes que tinguin per convenients.

El Sr. Jordi Eliseu Porta demana, respecte de l’incident en que dos gossos 
potencialment perillosos varen atacar a dos gossos i a resultes un yorkshire 
va resultar mort i la dona que el portava va patir ferides, que se li faciliti la 
informació que ja ha demanat per instància i també relació de quants casos 
s’han produït des de 2018.

El Sr. alcalde respon que aquesta es una qüestió dels serveis administratius.

El Sr. Porta insisteix en que se li faci la tramesa de la informació.

Intervé el Sr. Antonio López per dir que al ple del passat mes de gener ja es 
va parlar de la qüestió de la biomassa i que des de llavors continua una gran 
pila de troncs i estella just davant de Mas Vilet dels Pins, amb el corresponent 
risc d’incendi. Cal que l’ajuntament requereixi a l’empresa perquè ho retiri.

Una altra qüestió ja comentada és el de l’estat descuidat de la vegetació de la 
rotonda de la carretera de Pallaresos a Santes Creus, a la cruïlla amb la 
carretera de Coll de Tapioles. S’ha aclarit si el manteniment està cedit a 
l’ajuntament?. Només es tracta de tallar quatre branques i arreglar quatre 
pins.

El Sr. López reitera la petició que sigui tramès als regidors i regidores el 
Reglament Orgànic Municipal, doncs segurament per un descuit no s’ha 
enviat. I en quant trobar-lo a la pàgina web, es va modificar per millorar-la, 
però...

Una altra qüestió es la relativa a l’ús inadequat com a zona perquè les 
mascotes facin les seves necessitats del parc del carrer de França, davant del 
castell. Alguns propietaris incívics els hi porten i els deixen solts perquè facin. 
Es sol·licita que la brigada faci una neteja més acurada de la zona  i que es 
renovi la cartellera deteriorada que prohibeix aquesta conducta.

Finalment, demanar que les dues pintades ofensives que hi ha a l’àrea 
d’autocaravanes de la Torre d’en Guiu en contra del PSC siguin ràpidament 
netejades.

El Sr. alcalde diu, respecte de l’amuntegament de material per biomassa i 
estella de fusta situat a l’altra banda de la carretera T-203, davant de Mas 
Vilet dels Pins, que l’autorització es competència del Centre de la Propietat 
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Forestal d’acord amb allò sol·licitat pel propietari. L’ajuntament només pot 
intervenir en comptades ocasions, si s’afecten camins municipals o si hi ha 
moviment de terres. Generalitat no ens ha ni d’informar de les autoritzacions 
que dona al respecte. S’ha parlat amb el Director dels Serveis Territorials i se 
li ha comunicat el malestar. Va bé que l’oposició ens pressioni perquè ens 
permet millorar.

Les empreses diuen que al Catllar troben molts impediments i prefereixen no 
venir; no pas com en altres moments que es van obri camins molt amples. 
Hem aconseguí un cert control. Mirarem de fer treure la llenya.

El Sr. López diu que només demanava que es tragués el material pel perill 
que representa. La justificació de la qüestió ja es va fer al gener.

El Sr. alcalde diu que respecte de la rotonda, cal escatir si el conveni va ser 
aprovat i signat per l’ajuntament o no.

En quant al problema esmentat del parc del fang paster, a l’expedient de 
modificació de crèdit que hem aprovat hi ha consignació per a la construcció 
de pipí cans i potser allí se’n podria posar un i així es podria acontentar a totes 
les parts.

Dir que respecte de les pintades, mirarem de com treure-les a la major 
brevetat.

El Sr. López diu que al gener ja es va comentar que feia setmanes que la 
pantalla informativa del Centre Cultural no funcionava. Ara torna a no 
funcionar i les vidrieres estan plenes de cartells quan la finalitat de la pantalla 
era evitar justament això.

El Sr. alcalde comenta que cal una revisió del Reglament Orgànic Municipal 
per permetre la participació telemàtica dels regidors o regidores que per 
causes justificades no es pugin personar en garantia del dret de participació, 
tal i com ja vàrem explicar en Junta de Portaveus.

Amb aquest afany de participació properament farem una reunió al respecte. 

I quan manquen deu minuts per 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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