ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 16 DE GENER DE
2020.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia setze de
gener de dos mil vint, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs./Sres. Regidors/es que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària del ple:
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Joan Morlà Mensa
REGIDORS/ES:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Nuñez
Antonio López López
M Montserrat Inglés Novell
Josep Plana Monné
Alícia Inglés Villena
Jordi Eliseu Porta González
Ha excusat la seva assistència la regidora Sra. Ariadna Tous Dalmau
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, intervé i manifesta el condol de la Corporació a
les seves famílies per les víctimes mortals de l’accident del passat dia 14 de
gener per l’explosió d’un reactor de la planta química que l’empresa IQOXE té a
La Canonja, alhora que testimonia la solidaritat amb els ferits.
Intervé el Sr. Antonio López i demana que es faci un minut de silenci en la
memòria dels difunts. De formà unànime s’assenteix i es testimonia el respecte
de la Corporació.
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Tot seguit el Sr. alcalde proposa incloure a l’ordre del dia per raó d’urgència, el
següent assumpte:
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Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per raó
d’urgència, els següents assumptes:
RENÚNCIA DE LA REGIDORA SRA. ARIADNA TOUS DALMAU.
Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia
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, Francesc
Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Josep Plana
Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta González
Abstencions: Cap.
Vots en contra: Cap.
Amb la qual cosa la incorporació de les propostes és aprovada per unanimitat.
Seguidament es passa a desenvolupar l’ordre del dia i a petició de l’alcalde,
assentida per la Corporació, la renuncia de la regidora Sra. Tous es tracta com a
primer punt de l’ordre del dia.
A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1.

RENÚNCIA DE LA REGIDORA SRA. ARIADNA TOUS DALMAU.

Es dona compte al Ple de la corporació del següent:
En data 14 de gener de 2020 i amb número 2020/191 del registre general
d’entrada la Sra. ARIADNA TOUS DALMAU, regidora d’aquest ajuntament, ha
presentat escrit mitjançant el qual formalitza la renúncia voluntària al càrrec de
regidora.
Llegida la Instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de juliol de 2003,
sobre el procediment per substituir els càrrecs representatius locals i cobrir les
vacants
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D’acord amb l'Informe de Secretaria i de conformitat amb el que es disposa en
els articles 9.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 26 de novembre,
i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General,
el Ple de l’ajuntament:
Primer.

Pren coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de
l'Ajuntament de la Sra. ARIADNA TOUS DALMAU.

Segon.

Insta a la secretaria de l’ajuntament a comunicar aquesta renuncia a
la Junta Electoral Central perquè emeti la credencial com a regidora
d’aquest ajuntament a favor de la Sra. MONTSERRAT MESTRE
ANGUERA, següent en la llista d’UNITS PER CATLLARESQUERRA
REPUBLICANA
DE
CATALUNYA-ACORD
MUNICIPAL (UNITCAT-ERC-AM), en que va concórrer a les últimes
eleccions municipals, perquè pugui prendre possessió del seu
càrrec.

Els membres del ple presents han pres coneixement de la renuncia i el
cessament de la Sra. Tous com a regidora.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 14 DE
NOVEMBRE DE 2019 I A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE
DATA 23 DE DESEMBRE DE 2020.
Es dóna compte de l’esborrany de de les actes del ple corresponents a la
sessió ordinària de data 12 de setembre de 2019 i a les sessions
extraordinària urgent de data 14 de novembre de 2019 i extraordinària i urgent
de 23 de desembre de 2019, les quals havien estat trameses juntament amb
la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta 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, Francesc
Saigí Nuñez, Antonio López López, M Montserrat Inglés Novell, Josep Plana
Monné, Alícia Inglés Villena i Jordi Eliseu Porta González.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa les actes s’aproven per unanimitat.
3. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN EN
RÈGIM DE FISCALITZACIO I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA PER A
DESPESES I OBLIGACIONS, DE CONTROL INHERENT A LA PRESA DE
RAÓ EN COMPTABILITAT SOBRE ELS DRETS I INGRESSOS ADOPTAT
PEL PLE DE L’AJUMTAMENT DE DATA 5 DE JULIOL DE 2018 I DE
SOL·LICITUD D’ASSISTÈNCIA PER IMPLEMENTAR EL MODEL DE
FUNCIÓ INTERVENTORA.
Es dona compte de la següent proposta:
INTRODUCCIÓ:
En l’expedient relatiu a l’adopció de model de control intern en règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia, de requisits bàsics, per a les
despeses i obligacions, de control inherent a la presa de raó en comptabilitat,
com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i
ingressos d’aquesta Entitat local, en aplicació del Reial Decret 4242017, de 28
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del
sector públic local, i de sol·licitud d’assistència per implementar el model de
fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable
pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre aprovada la
seva prestació per Decret de la Diputació de Tarragona de data 18 d’octubre
de 2018.
COMPETÈNCIA: Ple
A. ANTECEDENTS
1. La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària
de les entitats locals es regula amb caràcter general en els articles 92, 133 i
136 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL), i en els
articles 213 i següents 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
(TRLRHL), i concretament, en el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que
es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local
(RD 424/2017).
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2. L’article 213 del TRLRHL estableix que les funcions de control intern
s’exerciran en les entitats locals amb l’extensió i efectes que es determinen en
els articles següents de la llei, respecte de la seva gestió econòmica, dels
organismes autònoms i de les societats mercantils d’elles dependents, en les
seves modalitats de funció interventora, funció de control financer, inclosa
l’auditoria de comptes de les entitats locals que es determinin
reglamentàriament i funció de control de l’eficàcia.
3. El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a
l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i la seva finalitat és la
regulació dels procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els
criteris d’actuació a les entitats locals en termes homogenis amb els
desenvolupats en altres àmbits del sector públic.
4. La Diputació de Tarragona, per Decret del Diputat delegat del SAM de data
18
d’octubre de 2018 va aprovar prestar el servei d’acord al model conceptual i
jurídic de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions
aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, que
inclou:
- Els tipus de despeses i obligacions sotmeses al règim de requisits bàsics als
efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia de l’article 13 del Reial
Decret 424/2017, de 28 d’abril, amb els extrems o requisits a verificar per a
cadascun d’ells, i que engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb
efectes pressupostaris, a excepció d’aquelles a les quals sigui d’aplicació el
règim ordinari de fiscalització prèvia.
- La relació de procediments segons la tipologia de l’expedient, de caràcter
bàsic per a cada tipus de despeses i obligacions sotmeses a aquest règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia, per a l’adaptació al sector públic local
dels requisits fixats als Acords de Consell de Ministres de 30 de maig de 2008,
actualitzat per posterior de 7 de juliol de 2011, i de 20 de juliol de 2018, pels
quals es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general
pressupostària respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de
requisits bàsics, o els que siguin vigents en cada moment, es concreten en
l’Annex 2 “Índex de procediments subjectes a funció interventora” publicat en
el BOPT núm. 203 de data 23 d’octubre de 2018.
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- Els requisits específics per a cada tipus d’actuacions a verificar en la
fiscalització prèvia i la intervenció prèvia i en les bestretes de caixa fixa i en
els pagaments a justificar, així com dels aspectes o requisits a comprovar, es
concreten en l’Annex 3 “Fitxes individuals per a cada procediment dels
requisits a verificar en l’exercici de la funció interventora” publicat en el BOPT
núm. 203 de data 23 d’octubre de 2018.
5. Per Resolució de l’Alcaldia s’ha disposat la formació d’Expedient per a,
conforme l’article 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local,
la implantació, en el seu cas, del règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia de requisits bàsics en quan a les despeses i obligacions, respecte dels
extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de
la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i de substitució
de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local
i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la
presa de raó en comptabilitat, així com per sol·licitar l’assistència per
implementar el model de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a
despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de
les Terres de l’Ebre aprovada la seva prestació per de la Diputació de
Tarragona en el Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de
2018 i publicat al BOPT núm. 203 de data 23 d’octubre de 2018.
6. S’ha emès i consta a l’expedient l’informe de la Secretaria-Intervenció de
l’ajuntament.
7. Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 5 de juliol de 2018 ja es va
adoptar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu,
pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per
a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, i
l’adopció del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions.
Posteriorment, mitjançant Decret del Diputat delegat del SAM de 18 d’octubre
de 2018 i publicat al BOPT núm.23 d’octubre de 2018 s’ha establert la
possibilitat de sol·licitud d’assistència per implementar el model de fiscalització
i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens
locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
B. FONAMENTS JURÍDICS
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1. Normativa aplicable: està constituïda bàsicament per les següents normes :
7

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL)
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del
control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).
Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de
maig de 2008, actualitzat per posterior de 7 de juliol de 2011, i de 20 de juliol
de 2018, pels quals es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la
Llei general pressupostària respecte a l’exercici de la funció interventora en
règim de requisits bàsics.
2. L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat
local, en l’exercici de les seves funcions de control intern, està sotmès als
principis d’autonomia funcional, exercici desconcentrat i procediment
contradictori i haurà d’exercir el control intern amb plena autonomia respecte
de les autoritats i les altres entitats la gestió de les quals sigui objecte del
control. A aquests efectes, els funcionaris que el portin a terme han de tenir
independència funcional respecte dels titulars de les entitats controlades.
L’òrgan interventor ha de disposar d’un model de control eficaç i per a això se
li han d’habilitar els mitjans necessaris i suficients.
A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, el
control efectiu de, com a mínim, el vuitanta per cent del pressupost general
consolidat de l’exercici mitjançant l’aplicació de les modalitats de funció
interventora i control financer, i del cent per cent del mateix en el transcurs de
tres anys consecutius.
3. L’apartat 4 de l’article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que els òrgans
interventors poden sol·licitar, a través del president de l’entitat local,
l’assessorament i informe dels serveis d’assistència municipal i dels òrgans
competents de les diputacions provincials, els cabildos, els consells insulars i
les comunitats autònomes uniprovincials.
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4. Previ informe de l'òrgan interventor i a proposta del President, el Ple de
l'Entitat Local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia, segons l'article 219.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març en
relació amb el 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula
el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
5. La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local
(i la dels seus organismes autònoms) es podrà substituir, sempre que ho
acordi el ple, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i, si
s’escau, pel control posterior dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat
mitjançant l’exercici del control financer; com a procediment per a l’exercici de
la funció interventora sobre els drets i ingressos, en els termes que preveuen
els articles 9.1 i 40 del RD 424/2017. Aquesta modalitat no serà extensiva als
actes de devolució d’ingressos tal i com estableix l’art. 9.3 del RD 424/2017.
Serà el Ple de la Corporació l'òrgan competent que podrà acordar la
substitució de la fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de raó
en comptabilitat i per actuacions comprovatòries de control financer.
Així, mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 5 de juliol de 2018 ja es
va adoptar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la
tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu,
pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per
a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, i
l’adopció del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions.
6. La Diputació de Tarragona per Decret del Diputat delegat del SAM de data
18 d’octubre de 2018 ha aprovat prestar el servei d’acord a un model de
fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable
pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre que comprèn
els extrems descrits en el punt 4 del present acord.
7. En relació a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de
requisits bàsics respecte de despeses i obligacions, l’article 13 RD 424/2017,
de 28 d’abril, preveu que, addicionalment, el Ple de la corporació pugui
aprovar altres extrems addicionals que tindran la consideració de requisits o
tràmits essencials. Aquests extrems haurien de tenir com a finalitat assegurar
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l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les
actuacions públiques. El model d’assistència de la Diputació de Tarragona
està configurat de forma que inclou tots els requisits mínims fixats pel RD
424/2017, i que son idèntics als aplicats per l’Administració de l’estat en el
seu àmbit competència, de forma que la implantació del mateix implica que
l’ajuntament no aprovarà extrems addicionals. D’aquesta forma, el model
aplicat per l’Ajuntament resultarà completament normalitzat amb tots els
ajuntaments que l’adoptin, no només de la demarcació territorial de
Tarragona, sinó de tot l’àmbit del territori català. El model així definit,
respondrà i atendrà plenament les verificacions i requisits mínims exigibles.
Alhora, el manteniment per a l’ajuntament de l’aplicació que gestiona el model,
serà íntegrament mantinguda per la Diputació, amb el conseqüent estalvi total
de costos per a l’Ajuntament, i evitant qualsevol tasca instrumental d’
administració del mòdul informàtic, que serà íntegrament administrat per la
Diputació de Tarragona.
8. L’informe emès per la Secretaria-Intervenció de l’Entitat va considerar
adient, i la Presidència va assumir aquest criteri a efectes de la seva Proposta
d’Acord, l’aplicació del règim de fiscalització limitada prèvia de despeses i
obligacions en règim de requisits bàsics, respecte dels extrems fixats per
l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de
26 de novembre, General Pressupostària i la sol·licitud de l’assistència per la
implantació del model de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a
despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de
les Terres de l’Ebre, aprovada la seva prestació per la Diputació de Tarragona
perl Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de 2018 i
publicat en el BOPT núm. 203 de data 23 d’octubre de 2018.
9. I igualment va considerar adient, el mateix Informe, la proposta d’Acord de
substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de
l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control
inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici
de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos.
10. Tanmateix, atesa la complexitat d’implantar aquesta fiscalització i la
inexistència d’un sistema informàtic propi que faciliti la tasca, es considera
adient sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’assistència en la implementació
d’un sistema informàtic per a l’exercici de la funció interventora, assistència en
el manteniment del programari I assistència en la formació i en l’ús de l’eina
“Mòdul de la funció Interventora (MFI)”.
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En raó dels anteriors antecedents, normativa aplicable i fonaments, a proposta
de l’Alcaldia, en base a l’informe de la Secretaria Intervenció, es formula al Ple
la següent proposta d’Acord:
Primer.- De confirmació de substituir la fiscalització prèvia dels drets i
ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents
amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en
comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció
interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que
preveuen els articles 9.1 i 40 de la norma reglamentària esmentada,
i amb efectes igualment d’1 de juliol de 2018.
Segon.- De confirmació d’adoptar el règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia de requisits bàsics per a l’exercici de la funció
interventora sobre despeses i obligacions, en els termes que preveu
l’article 13.1 de l’esmentat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, i
respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres
previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
General Pressupostària, i també amb efectes d’1 de juliol de 2018.
Tercer.- Respecte de l’anterior règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia de requisits bàsics, aplicar, mitjançant adhesió, el model
bàsic d’assistència aprovat per la Diputació de Tarragona,
mitjançant Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre
de 2018, i publicat al BOPT núm. 203, de data 23 d’octubre de 2018,
i, correlativament, sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’assistència
per a la implantació d’aquest model (de fiscalització i intervenció
limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens locals
del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre), atès que va ser
aprovada la seva prestació en l’esmentat Decret.
Quart.-

Declarar expressament que qualsevol altra tipologia de despesa
també estarà sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de
requisits bàsics, havent-se de comprovar els extrems generals
regulats en el citat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril.

Cinquè.- Deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a
l’Ajuntament / Entitat local que contradigui la normativa vigent en
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matèria de control intern, a partir de l’entrada en vigor del present
acord.
11

Sisè.-

Traslladar el present acord a Secretaria, Intervenció i Tresoreria
d’aquest ajuntament.

Setè.-

Comunicar al SAM de la Diputació de Tarragona el present acord.

Vuitè.-

Règim de recursos: No susceptible de recurs.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent
resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 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
4. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 9 DE GENER DE 2020 D’APROVACIÓ DEL PLA DE
SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE
CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI EDUCATIU DESTINAT A ESCOLA DE
MÚSICA I AULARI DE L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA.
El Sr. Alcalde sotmet a ratificació l’acord de la Junta de Govern Local de 9 de
gener de 2020 amb el contingut literal següent:
“Es dona compte de la següent proposta:
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,
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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 € (setantados 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).
El novembre de 2019 s’ha presentat per l’empresa VORACYS, SL el Pla de
Seguretat i Salut de l’Obra redactat pels serveis tècnics d’aquella i ha rebut
l’informe favorable a l'aprovació del coordinador de seguretat i salut de les
obres en data 9 de desembre de 2019, tal i com queda acreditat amb l’acta
d’aprovació del Pla.
Fonaments de dret:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
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Llei 19/14, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pe qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, emn tot allò
que no contradigui a la LCSP.
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels
Serveis de Prevenció.
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret
39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
De conformitat amb l'article 7.2 del Real decret 1627/97, de 24 d'octubre, que
estableix les condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció; amb les modificacions introduïdes pel Real decret 604/2006, de
19 de maig, i pel Real Decret 2177/2004, de 21 de novembre.
D’acord amb l’Ordre TIN/1071/2010 de 27 d'abril, sobre els requisits i les
dades que han de reunir les comunicacions d'obertura o de represa d'activitats
en els centres de treball, la comunicació d'obertura d’un centre de treball a
l'autoritat laboral competent s’ha d'acompanyar amb el pla de seguretat i salut.
Tanmateix, es substitueix l'obligació de presentar el pla de seguretat i salut
per la signatura d'una declaració responsable per part de l'empresari o el seu
representant legal en què manifesta que l'empresa disposa del corresponent
pla de seguretat i salut aprovat pel coordinador de seguretat i salut en fase
d'execució d'obra, i que es compromet a mantenir-lo durant el temps que es
mantingui el centre de treball obert, i que és coneixedor que la inexactitud o
falsedat d'aquesta declaració comporta, quan escaigui, la instrucció del
corresponent expedient sancionador.

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

c48294ebbcc840158a57aed3abcdff64001

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

13

El pla de seguretat i salut pot ser modificat pel contractista d'acord amb el
procés d'execució de l'obra, l'evolució dels treballs i les possibles incidències o
modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb l'aprovació
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució d'obra.
Poden presentar suggeriments i alternatives de manera raonada les persones
que intervinguin a l'obra, les persones o òrgans amb responsabilitats en
prevenció a les empreses que intervinguin (serveis de prevenció entre
d'altres), els representants dels treballadors.
El pla de seguretat i salut ha d'estar a disposició permanent d'aquestes
persones, així com de la direcció facultativa i de la Inspecció de Treball i
Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut
en les Administracions públiques competents.
La Junta de Govern Local és, doncs, competent per a l’adopció del present
acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de
l’ajuntament a la seva sessió de data 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de
l’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol de 2019.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra municipal ordinària de
construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari
de l’institut escola l’Agulla.

Segon.

Notificar l'acord i el pla de seguretat i salut aprovat a tots els
interessats per tal que, de conformitat amb allò que es disposa a
l’article 7.4 del RD 1627/1997, puguin presentar els suggeriments i
alternatives que estimin oportuns.

Tercer.

Comunicar que qualsevol modificació que introdueixi el coordinador
de l’obra en aquest pla de seguretat, de resultes de les alteracions i
incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució de
l’obra, o bé per variacions en el projecte d’execució que va servir de
base per elaborar l’estudi de seguretat i salut, requerirà l’aprovació
expressa de la direcció facultativa, s’haurà de comunicar a qui
disposa el RD 1627/1997 i estarà a disposició de tots els qui indica
l’article 7.4 de l’esmentat RD.
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Quart.

Informar el contractista que, prèviament al començament dels
treballs de construcció, haurà de comunicar l’obertura del centre de
treball a l’autoritat laboral, d’acord amb el model facilitat pel
Departament corresponent de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè. Informa que si es vol impugnar el present Acord, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació.
Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la notificació.
Sisè.

Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple de l’ajuntament en la
propera sessió que es celebri.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.”
Acte seguit es sotmet a votació la ratificació de l’acord de la Junta de Govern
Local de 9 de gener de 2020, d’aprovació del pla de seguretat i salut de l’obra
municipal ordinària de construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de
música i aulari de l’institut escola l’Agulla 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, 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.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat
16

5. PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 9 DE GENER DE 2020 D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA
CERTIFICACIÓ DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ
D’UN EDIFICI EDUCATIU DESTINAT A ESCOLA DE MÚSICA I AULARI DE
L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA QUE PRESENTA L’ADJUDICATÀRIA
VORACYS, SL I DE DELEGACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LA RESTA DE
CERTIFICACIONS D’OBRA A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
El Sr. Alcalde sotmet a ratificació l’acord de la Junta de Govern Local de 9 de
gener de 2020 amb el contingut literal següent:
“Es dona compte de la següent proposta:
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 €.
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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 € (setantados 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, s’ha lliurat la primera certificació d’obra corresponent als
treballs realitzats durant el mes de desembre de 2019, que importa la quantitat
de 25.247,30 € de principal més 5.301,93 € d’IVA, essent el total de 30.549,23 €
(trenta-mil cinc-cents quaranta-nou euros amb vint-i-tres cèntims d’euro).
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:
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 19/14, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques
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.
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Assumides les facultats que em confereix l’article 21.1.f) de la Llei 7/85 de 2
d’Abril, Reguladora de les bases de règim local, l’article 41.17 del ROF i les
Bases d’Execució del Pressupost per a la disposició de la despesa i
desenvolupament de la gestió econòmica municipal, i la normativa vigent
aplicable.
La Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present acord en
virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple de l’ajuntament a
la seva sessió de data 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent
acord:
Primer.

Aprovar la primera 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
30.549,23 € (trenta-mil cinc-cents quaranta-nou euros amb vint-i-tres
cèntims d’euro), i autoritzar-ne el seu pagament.

Segon.

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.

Tercer.

Informar que si es vol impugnar el present Acord, que posa fi a la via
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona, en el termini
de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació.
Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des de l’endemà de la notificació.

Quart.

Sotmetre aquest acord a la ratificació del Ple de l’ajuntament en la
propera sessió que es celebri.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.”
A efectes de determinació de l’òrgan de contractació, en els termes del que
disposa la DA 2a de la LCSP, correspondrà a l’Alcaldia la competència com a
òrgan de contractació respecte als contractes el valor estimat dels quals no
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas, la
quantia de 6 milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianuals quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses, sempre
que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
quantia assenyalada. El 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal
vigent és de 366.880,20 €.
A efectes del contracte per l’execució de les obres incloses en el projecte de
construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de
l’institut escola l’Agulla, adjudicat a l'empresa VORACYS SL, amb NIF
B65699092, per import de 1.864.442,22 €, IVA inclòs, correspon doncs al ple
la competència com a òrgan de contractació.
Per acord del Ple de l’ajuntament de data 4 de juliol de 2019 es va determinar
que la periodicitat dels plens de l’ajuntament seria bimensual.
La clàusula vint-i-unena del plec de clàusules administratives particulars del
contracte d’obres de construcció de l’edifici educatiu estableix que “a l'efecte
del pagament el contractista o adjudicatari expedirà mensualment, en els
primers deu dies següents al mes al qual corresponguin, certificacions que
comprenguin l'obra executada conforme al projecte durant aquest període de
temps, que tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les
rectificacions i variacions que es produeixin en l’amidament final. Aquestes
certificacions mensuals en cap cas suposaran l'aprovació i la recepció de les
obres certificades.
En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial
Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel
qual es regulen les obligacions de facturació, els següents extrems previstos a
l'apartat segon de la Disposició Addicional Trenta-dosena de la LCSP, així
com en la normativa sobre facturació electrònica”.
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De conformitat amb els articles 22.4 LRBRL, i altra legislació concordant, és
facultat del ple la delegació de l’exercici de les seves atribucions en l’alcalde i
en la junta de govern local. Tot això, llevat de les matèries indelegables
previstes al propi art. 22.4 LRBRL.
L’acord de delegació s’adoptarà per majoria simple en cas que la delegació es
faci a favor de l’alcaldia, d’acord amb l’article 57 TRLMRLC en relació amb
l’article 51.2 ROF.
L’art. 51.3 ROF disposa que l’acord de delegació contindrà l’àmbit dels
assumptes a que aquesta faci referència i les facultats concretes que es
deleguin, així com les condicions específiques de l’exercici de les mateixes en
la mesura en que es concretin o apartin del règim general previst al ROF.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
Primer.

Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de 9 de gener de 2020,
d’aprovació de la primera certificació de l’obra municipal ordinària de
construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari
de l’institut escola l’Agulla que presentà l’adjudicatària VORACYS,
SL.

Segon.

Delegar en l’alcaldia la facultat d’aprovació de les certificacions de
l’obra municipal ordinària de construcció d’un edifici educatiu
destinat a escola de música i aulari de l’institut escola l’Agulla que
presenti l’adjudicatària VORACYS, SL, amb respecte als límits que
determina la DA 2a de la LCSP i demés normativa de règim local.

Tercer.

Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, sens
perjudici que desplegui efectes des del dia següent a l’adopció
d’aquest acord, d'acord amb el que s’estableix a l’article 51.2 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Així mateix publicar-lo 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

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

c48294ebbcc840158a57aed3abcdff64001

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

20

Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent
de la seva notificació.
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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, 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.
6. “MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS ERC – UNITS
PEL CATLLAR, JUNTS PEL CATLLAR, MO1-TE PEL CATLLAR I ECG EL
CATLLAR 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
Es dona compte de la següent moció:
El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord, la Junta Electoral
Central pretén executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat
Quim Torra, malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva
credencial de diputat electe del Parlament de Catalunya.
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al
que determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de
Catalunya respecte els motius de cessament del President del nostre país.
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En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que
l’eurodiputat Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en
data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver pogut recollir l’acta
d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat
Espanyol s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país
que pateixen persecució per part d’instàncies administratives i judicials de
l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el dret d’autodeterminació de
Catalunya.
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i
hem estat al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució
judicial i per trobar una solució política al procés.
És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS:
Primer.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual
s’intenta executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat
Quim Torra i s’ordena la retirada de la seva credencial de diputat.
Rebutjar també la resolució del Tribunal Suprem de data 10 de
gener que denega la petició de suspensió de la resolució de la JEC.
Les esmentades resolucions vulneren tant l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya.
Segon.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què
nega la condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent
sentència del TJUE en què es dictamina que hauria d’haver recollit
l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària. A
més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a
eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni
Comín.
Alhora, rebutjar la resolució de la Sala Segona del Tribunal Suprem
de data 9 de gener per la que s’acorda que no procedeix la llibertat
de l’eurodiputat Oriol Junqueras, mantenint la seva inhabilitació per
considerar que està condemnat en ferm. Aquesta resolució impedeix
recollir l’acta d’eurodiputat i fer efectiva la sentència del TJUE que li
reconeix la immunitat, vulnerant els seus drets com a electe.
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Tercer.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament
de Catalunya el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions
que des del Govern de la Generalitat i des del Parlament de
Catalunya es prenguin per defensar tant els drets del President com
dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili.
Quart.-

Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu
el nostre país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la
persecució d’electes, representants de la societat civil i institucions
que, a més de no aportar solucions, allunyen l’acord polític.

Cinquè.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure
retorn dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i
defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de
Catalunya.
Sisè.-

Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el
dret a l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els
catalans els qui decidim el nostre futur per mitjans polítics pacífics i
democràtics.

Setè.-

Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de
Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidència del Congrés dels Diputats, a la Presidència del Govern
de l’Estat, a la Presidència del Parlament Europeu, als municipis
agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar a
conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre
municipi per aquells mitjans que es creguin oportuns.”

Un cop exposat el contingut de la moció, intervé el Sr. Antonio López i
sol·licita que la votació de la moció es faci de forma nominal.
Tot seguit es sotmet a votació que l’adopció de l’acord es faci de forma
nominal, 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, 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.
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En conseqüència, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat i per tant amb el
quòrum de la majoria simple, acorda que la votació per a l’adopció de l’acord
es faci de forma nominal.
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat:
Hi voten a favor els regidors Carles Guillén i Montserrat, Daniel Rodríguez
Polo, Francesc Saigí Nuñez, Marcelo Javier Tarantino Mingo, i l’alcalde Sr.
Joan Morlà Mensa.
Vots en contra: el del regidor Jordi Eliseu Porta González.
Abstencions: els regidors Alícia Inglés Villena Antonio López López, M
Montserrat Inglés Novell, Josep Plana Monné.
Amb la qual cosa la moció és aprovada per majoria simple.
Tot seguit, intervé el Sr. López per explicar el vot del seu Grup, manifestant,
en primer terme, que sempre es dona llibertat de vot als seus integrants en
allò que no és estrictament municipal, tal i com ja es feia en la passada
legislatura i es farà en aquesta. També manifesta que s’estan trobant davant
de mocions tancades, sense possibilitat d’adhesió o negociació. En aquesta
d’avui, hi ha punts on estan d’acord i hi ha punts que res tenen a veure amb
l’enunciat. Es demana que per a altres vegades, si es possible, es disposi del
text amb suficient antelació i s’obri a negociació el redactat.
Intervé el Sr. alcalde per explicar que en aquest cas concret, el text va arribar
mitja hora abans i, per tant, no hi havia marge a aquesta negociació, alhora
que manifesta que es poc partidari de negociar el text que proposen entitats
municipalistes com l’AMI, l’ACM. No es creu necessari. En el cas que les
mocions provinguin d’una altra font, hi té cabuda aquesta transacció.
El Sr. López diu que malgrat la moció vingui de l’AMI o l’ACM, entitats que
representen els municipis i de les que l’ajuntament n’és membre, a nivell local
ens queda marge de negociació. A més, la moció diu, en el segon punt, que el
Parlament Europeu ha reconegut a Oriol Junqueras com a parlamentari i no
és així perquè hi ha una sentència ferma en contra. A Puigdemon i Comín, si.
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la Unió Europea qui els ha atorgat aquesta condició.
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El Sr. López diu que no s’ha realitzat aquest reconeixement a nivell del
Parlament, no parla del Tribunal. Només el Parlament Europeu pot fer aquest
reconeixement.
Tot seguit intervé el Sr. Jordi Eliseu Porta i llegeix el text que es transcriu tot
seguit, un cop lliurat a la secretaria, en el que explica el seu vot negatiu tot
dient: “Per diverses raons importants i bàsiques nosaltres
- Reiterem la nostra confiança en les institucions de l’Estat, tant JEC (Junta
Electoral Central) com el Tribunal Suprem, que ha ratificat la decisió de la JEC
en vers la inhabilitació del sr. Torra.
- Reiterem que la Llei de procediment administratiu i concordants, ja empara
la posició de la JEC i per tant, no entrem a valorar resolucions que ja estan
dins de la legalitat vigent. Avui la Generalitat la presideix un okupa, una
persona inhabilitada per desobediència.
- El Parlament Europeu ha retirat la condició de eurodiputat al Sr Junqueras
per la condemna en ferm a 13 anys per sedició i malversació de caudals
públics amb data 3 de gener.
- Els exiliats i exiliades no son mes que fugats i fugades de la justícia, que tard
o d’hora tindran que donar compte dels seus actes.
I finalment, dir que les lleis estan per complir-les i nosaltres advoquem perquè
ningú estigui per sobre d’elles.”
Intervé el Sr. Carles Guillén i pregunta quina ha estat la resolució del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea, doncs no s’esmenta en la seva intervenció. No
es pot obviar el que a un no li interessa.
El Sr. Porta respon que preval el posicionament del Parlament Europeu en
aquesta qüestió i la sentència del Tribunal Suprem.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
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1.

Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última
sessió ordinària del núm. 2019/960 al 2019/1110 i 2020/001 a
2020/020.

Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2019/960, de
data 12 de novembre de 2019, al 2019/1110, de data 31 de desembre de
2019 i del 2020/001, de 3 de gener de 2020 al 2020/020, de data 10 de gener
de 2020.
Els membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
2.

Informe de l’alcaldia.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
1) A nivell de les convocatòries d'ajuts que promou la Generalitat de
Catalunya, informar que l'ajuntament ha concorregut a la convocatòria de
l'Agencia Catalana de l'Aigua per cofinançar despeses extraordinàries
generades pel transport d'aigua amb vehicles cisterna per resoldre problemes
de potabilitat o mancança per minorar el cost del subministrament fet a Mas
de Cargol mentre es reparava l'equip d'impulsió del pou del que s'abasteixen.
També s'ha concorregut a la convocatòria de subvencions regulada per
Resolució ARP/3506/2019, d'11 de desembre, per la qual es convoquen els
ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població
afectats per la Llei 5/2003, de 22 d abril, corresponents a 2020.
En quant als ajuts atorgats a l’ajuntament el Conselll Comarcal ens ha
concedit un import de 5.454,54 € per al finançament de l’arranjament i millora
de camins rurals de titularitat municipal. Disposem, fins a finals de mes de
gener per presentar la documentació relativa a l'acceptació de l'ajut i la
concreció de la inversió a realitzar.
2) En quant als ajuts atorgat per l’ajuntament a entitats i particulars, informar
que s’han concedit els següents:
Al Club d'Ukeleles del Catllar un import de 1.500 € per fer front a les despeses
de gestió durant l’any 2019.
A la Fundació Castell del Catllar, un ajut per import de 10.000 € per fer front a
les despeses de funcionament de l’entitat corresponents a l’any 2019, d’acord,
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entre d’altres, amb els convenis de col·laboració signats en data 15 de maig
de 2019 per a la gestió del castell i per al finançament d’activitats i projectes.
27

A I' Agrupació de Dones del Catllar, u ajut per import de 1.500 € per tal que
pugui fer a front a les seves despeses de funcionament corresponents per a
l'any 2019.
A Caritas Parroquial del Catllar, un ajut per import de 3.000 € per tal que pugui
fer front a les seves despeses de funcionament per a l'any 2019.
Finalment, en el marc de les subvencions per festes efectuades durant
l'anualitat de 2019 a les urbanitzacions, s'han concedit, repartint la dotació
pressupostaria existent, les següents:
URBANITZACIÓ
IMPORT
Associació de Propietaris Mas Vilet deis Pins
Associació Propietaris Zona Residencial El Medol
Urbanització Sant Roc
Junta de Compensació Pins Manous
Comunitat de propietaris La Cativera
Assoació de propietaris Mas de Cargol
TOTAL

1.200 €
900 €
300 €
1.200 €
1.000 €
400 €
5.000 €

En quant als ajuts concedits per l’ajuntament a particulars, s'ha atorgat una
subvenció al S. D M M, en representació del seu fill B M R, per import de
814,09 € per a la practica del motocròs i enduro d’acord amb les bases de
subvencions a particulars, institucions i associacions sense ànim de lucre per
a l'exercici i promoció d'activitats esportives.
3) En relació amb l'àrea de recursos humans, informar que com a
conseqüència del procés de selecció per a la provisió, de forma interina, de la
plaça de secretaria intervenció de l'ajuntament, en data 4 de desembre ha
cessat el fins ara secretari-interventor accidental de l'ajuntament, Sr. Josep
Llop Tous, que havia assumit les funcions des del cessament de !'anterior
secretari-interventor, el 3 de desembre 2018. Resta agrair-li l'esforç i la
dedicació esmerçats en la tasca i el compromís demostrat amb l’ajuntament i
la vila.
Conseqüentment, e data 5 de desembre de 2019, una vegada efectuat el
nomenament per la Direcció general .d'Administració Local ha pres possessió
del Sr. Jordi Cabré i Martorell.
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També informar que, a atenent a la sol·licitud presentada per !'empleada
municipal D P O R, que ocupava el lloc de treball d'auxiliar administrativa, li ha
estat concedida excedència voluntària per un període de dos anys i amb data
d'efectes del 28 de novembre e 20'19. Paral·lelament s'ha activat la borsa de
treball d'auxiliars administratius, i després de les crides oportunes, s'ha
contractat a B V C pel període que duri !'excedència.
Informar que s'han adquirit equipaments de seguretat per als treballs en
alçada de la brigada municipal i noves escales per garantir la seguretat deis
empleats.
També, i a petició de la persona interessada, s'ha concedit la jubilació
voluntària a l'empleat i guàrdia municipal TIP 002, J T V O, amb efectes del
dia 19 de desembre de 2019, a qui, paral·lelament també se li ha concedit una
gratificació extraordinària pels 15 anys de serveis prestats, per import
equivalent a una mensualitat de salari, tal i com preveu l'acord de condicions
laborals del personal funcionari aprovat per l'ajuntament.
En data en data 27 de setembre de 2019 no es va realitzar la crida a un deis
professors de música, situació arran de la qual, la persona interessada,
mitjançant escrit amb número d'entrada 2019/4357, planteja reclamació
administrativa prèvia contra la comunicació de no crida com a treballador fix
discontinu per al curs 2019-2020, pretensió que no ha estat admesa a tràmit
per l'ajuntament degut a la sol·licitud extemporània efectuada i amb preclusió
del tràmit.
Finalment, dir que el departament de promoció econòmica del Consell
Comarcal, en data des del dia 19 de desembre e 2019, ha iniciat l’execució
del programa Formació i Treball al que havíem concorregut i per al que ens
correspon la prestació d’un treballador amb categoria professional de peó i a
jornada completa per un període de sis mesos. La selecció del personal ha
estat realitzada pel propi Consell Comarcal.
4) Després d'anys de problemes podem anunciar que, respecte de la
reparació deis pous de registres de la xarxa de clavegueram de la
urbanització La Cativera, que discorren per la llera del riu i en els quals s'hi
infiltrava aigua procedent d'aquest, l'arquitecte de l’ajuntament l'ha pogut
informar favorablement, doncs s’ha comprovat que el cabal d'aigua es manté
constant en tot el seu recorregut. Aquest tasca, executada per la Junta de
Compensació en el marc de l'obra urbanitzadora, era indispensable per
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procedir a la recepció de la urbanització, que queda oberta i en mans de
l'entitat la seva promoció davant l'ajuntament.
29

Informar també, en el marc de les obres d'infraestructures de sanejament que
I' Agencia Catalana de I' Aigua ha aprovat i ha sotmès a informació pública el
projecte constructiu del nou col·lector de la Riera de Gaia del sistema de
sanejament d' Altafulla i sanejament del sector nord-est del Catllar i ha
sol·licitat !'informe municipal escaient. La documentació ja esta en mans de
l’arquitecte de l'ajuntament per al seu estudi i posterior presentació de les
oportunes al·legacions i observacions, si n’hi ha.
El col·lector existent ha estat denunciat a fiscalia i el no projecte el preveu
alçat respecte de la llera. Molts horts i el Molí de Cortadas es veuen afectats.
La Sra. M Montserrat Inglés pregunta si els horts de sota camp de futbol es
veuran afectats i el Sr. alcalde respon que si, però que el projecte passa per
sobre la sèquia i no té tanta afectació com podria ser en un primer moment.
5) Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del passat 5 de desembre
s’ha aprovat el calendari fiscal per l’exercici 2020 d’acord amb BASE Gestió
d’Ingressos Locals. Ja se n’ha fet difusió mitjançant la seu electrònica, essent
el detall el següent:
CONCEPTE

PERÍODE

550 – TAXA CLAVEGUERAM
600 - IMP.VEHICLES TRAC.MEC
500 - IBI URBANA
560 - TAXA ESCOMBRARIES
501 – IBI RUSTICA
503 - BI CARACT ESPECIALS
733 - OCUPACIO DOMINI PUBL
840 - CONSERV. CEMENTIRI
010 - IAE
560 - TAXA ESCOMBRARIES
500 - IBI URBANA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

PERÍODE COBRAMENT
30/07/2020-30/09/2020
27/03/2020-29/05/2020
30/04/2020-30/06/2020
29/05/2020-31/07/2020
30/06/2020-31/08/2020
30/06/2020-31/08/2020
30/07/2020-30/09/2020
30/06/2020-31/08/2020
30/07/2020-30/09/2020
30/07/2020-30/09/2020
28/08/2020-30/10/2020

6) En quant a l’obra municipal ordinària de construcció d’un edifici educatiu
destinat a escola de música i aulari de l’institut escola l'Agulla, en data 5 de
desembre es va signar l’acta de replanteig, moment que marca l'inici oficial de
les obres. També s’han implementat canvis en la mobilitat de la part alta del
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obres.
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Alhora, s'ha adjudicat la realització dels de seguiment arqueològic durant
l'execució de les obres i closes en el projecte de construcció a la societat
APRIORI CULTURAL SL (855694-41) per un import de 4.295,50 €.
7) Durant els dies previs a Nadal, en època d’intens ús de les dependències
del centre cultural, s'ha tingut que realitzar una important reparació de l'equip
de clima. Els treballs han estat adjudicats a l'empresa JOSE PINTALUBA Y
CIA SL per import de 4.355,62 € i han consistit en desmuntar i substituir el
separador d’aspiració de l'equip, que presenta fissures per on s’escapa el gas
que el fa funcionar, canviar un filtre i reposar la quantitat de 25 kg del gas
R417A. Caldrà analitzar detingudament quina solució s’adopta al respecte,
doncs les màquines tenen 25 anys i s’ha de fer un plantejament.
8) Informar que durant els actes e la festa major d'hivern de la vila hem
comptat amb un punt violeta per a l’assessorament i acompanyament en cas
d'agressió sexual o violència masclista, que aquest cop ha comptat amb el
patrocini del Consell Comarcal.
9) Informar que d'acord amb les previsions del reglament de la guàrdia
municipal i un cop consultades les necessitats amb les persones que formen
part del cos s'han adquirit peces de roba i equipament per a l'hivern a
l’empresa MAC UNIFORMES, SL, per import de 1.252,68 €, IVA inclòs.
10) També dir que s'han adquirit set ordinadors portàtils per un import de
6.909,06 €, a !'empresa Support and Technology, SL (B61054755) un per a
cada grup polític municipal i un per a l'equip de govern. En breu, l’informàtic
municipal els anirà lliurant, una vegada configurats i protegits, per efectuar la
tasca que cadascun de nosaltres hem assumit.
11) S'ha procedit a l'aprovació de la memòria valorada d'obra municipal
ordinària per a l'adequació del ferm del carrer Elionor de Pallars, redactada
per l'arquitecte Jonathan López Skoog, amb un pressupost total de 7.676,40 €
per al nou fressat del paviment evitant la perillositat del tram de carrer degut a
la torta pendent que presenta donat que el pas de vehicles des de la seva
darrera execució ha començat a desgastar les bandes i s’ha d’actuar abans
que en disminueixi l’adherència per sota de paràmetres adequats. Amb el
pressupost municipal de l’exercici de 2020 n’escometrem l’execució de l’obra
de reparació.
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12) No per ser el darrer tema és el menys important, ans al contrari. Malgrat
haver-ne donat compte en l'apartat corresponent, escau mencionar el Decret
de l'alcaldia 2019/1099, de 21 de desembre, pel qual es resol prorrogar el
pressupost general de la corporació per a l'exercici 2020, efectuant els
ajustaments i adequacions assenyalats en !'informe d’intervenció que forma
part de l’expedient, per donar compliment a allò establert en l'article 21 del RD
500/1990, de 20 d’abril.
La pròrroga dels pressupostos de l’ajuntament es resumeix en el següent
quadre:
Estat de despeses

Ajuntament

1 - Despeses de personal
Compra de béns corrents i
2 - de serveis
3 - Despeses financeres
4 - Transferències corrents
Total operacions corrents
6 - Inversions reals
7 - Transferències de capital

1.366.394,42
1.000,00
853.000,00
3.652.802,00
0,00
0,00

Total operacions no financeres

0,00

8 - Variació d'actius financers
Variació de passius
9 - financers

0,00

Total operacions financeres

0,00

TOTAL
Estat d'ingressos
1 - Impostos directes
2 - Impostos indirectes
3 - Taxes i altres ingresos
4 - Transferències corrents
5 - Ingressos patrimonials
Total operacions corrents
6 - Alienació d'inversions

1.432.407,58

0,00
3.652.802,00
Ajuntament
2.081.400,00
60.000,00
747.901,00
952.000,00
11.002,00
3.852.303,00
0,00
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7 - Transferències de capital
Total operacions no financeres
8 - Variació d'actius financers
Variació de passius
9 - financers
Total operacions financeres
TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.852.303,00

Els assistents es donen per assabentats.
3.

Precs i preguntes.

El Sr. alcalde procedeix a tractar el precs i donar resposta a les preguntes
formulades en el Ple anterior i no contestades en el mateix acte o respecte de
les quals cal algun aclariment.
Qüestió:
El Sr. López també pregunta en relació a una subvenció a Diputació pel tema
del PAES, sobre la biomassa i energies alternatives, i davant la desestimació
de la petició pregunta perquè no ha estat concedida?
El Sr. alcalde diu que no disposa de la informació necessària per respondre la
qüestió i que li contestarà en la propera sessió del Ple.
Resposta:
El Sr. alcalde, consultada la documentació de l'expedient, informa que
mitjançant acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data
24 de setembre de 2019 s'ha resolt la concessió de les subvencions per
implantar les mesures recollides en els Plans d'Acció per a l’Energia
Sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d'alcaldes i alcaldesses.
Convocatòria 2019.
Recordem que s'havia concorregut amb la proposta de substitució de tots els
punts de llum de la urbanització Esplai Tarragoní per adequar-los a la
normativa sobre contaminació lluminosa i estalvi energètic.
La sol·licitud presentada per l'ajuntament ha quedat inclosa en la relació de
les que s'han desestimat a l'haver, literalment, "obtingut una puntuació per
sota deis 72 punts", essent aquesta la xifra detall en la valoració de les
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propostes presentades. Així mateix, el primer punt de la resolució estableix la
distribució deis fons assignats als ajuts amb el següent redactat "concedir les
sol·licituds fins esgotar l'aplicació pressupostaria entre els ens locals que han
obtingut una puntuació igual o superior a 72 punts".
Aquesta situació es pròpia del sistema de concessió d'ajuts en la modalitat de
concurrència competitiva, que era l'establerta per les bases reguladores.
Caldrà dones, esperar a una nova convocatòria per poder gaudir d'aquest
suport.
Resta esmentar que es presentaren un total de 73 sol·licituds, de les que 50
han estat concedides, 22 desestimades i 1 ha causat baixa per desistiment de
l’ens promotor.
Tot seguit el Sr. alcalde convida a als membres de la corporació a formular els
precs i preguntes que tinguin per convenients.
En quant als precs, el Sr. López diu que he podido observar que se están
volviendo a cortar pinos. No valoraré la demagogia que se hizo sobre el tema
cuando yo gobernaba.
Sabemos que los propietarios forestales solicitan y ejecutan el proyecto
promovido ante la Generalitat, pera seria necesario un mayor control. Se
están cortando pinos de casi un metro de diámetro, ramas cortadas y apiladas
en cualquier sitio. Están pasando por caminos municipales. No sé si les ha
solicitado fianza a esta empresa. Si se hacía antes y si se hace ahora.
Queremos saber el control que hace el ayuntamiento al respecto, ya que
estan pasando por caminos municipales.
El Sr. alcalde respon que la Llei de propietat forestal empara i permet
aquestes actuacions. Estem en contacte directe amb els responsables del
Departament, en concret el Sr. Carlos Miranda, per vetllar la qüestió. A
l’ajuntament no es de mana permís, només hi ha una comunicació.
Demanarem al Departament major control i estarem atents a la possibilitat de
d’establir fiança per l’ús de camins municipals.
Consultada la qüestió al Secretari, aquest respon que es podria establir fiança
per garantir la integritat dels camins públics emprats i llicencia si es fa
moviment de terres.
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El Sr. López es congratula que el Sr. alcalde s’apropi a allò que va criticar
durant el seu mandat.
Tot seguit el Sr. López diu que si el manteniment de la rotonda del Coll de
Tapioles correspon a l’ajuntament, segons Diputació i els convenis que hi
havia, seria bo que es tallés un pi que està sortint al mig i realitzar el
manteniment de les oliveres.
El Sr. López pregunta si l’ajuntament sap alguna cosa de la segona
depuradora, situada per sota de Coll de Tapioles i Mas de Vilet, ja està
acabada i potser ja s’hauran emportat els motors. Fa dos anys que tenia que
estar en funcionament.
El Sr. alcalde respon que s’ha fet la consulta a l’Agència Catalana de l’Aigua i
s’està a l’espera de resposta. No obstant, en la darrera conversa telefònica
amb el Gerent de l’ACA, només es va tractar del tema de la taxa de
sanejament per a l’embrancament de les urbanitzacions als col·lectors i es va
dir que estava en vies de solució i que segurament s’articularia una bonificació
o exempció mitjançant la Llei d’acompanyament de pressupostos per als
sectors preexistents.
El Sr. López demana que se’ls faci extensiva aquesta informació quan arribi,
doncs hi estan molt interessats, així com els veïns de la urbanització Mas Vilet
del Pins, doncs estan pagant el manteniment de la seva depuradora.
El Sr. López pregunta, continuant amb el tema de l’ACA, com està el tema del
col·lector de Bonaigua?
El Sr. alcalde respon que el responsable dels serveis territorial de l’ACA, Sr.
Benet, va confirmar que estava en marxa. Malgtrat això, podem dir que les
coses van més lentes del normal.
Per acabar, el Sr. López diu que la pantalla d’informació del centre cultural fa
setmanes que no funciona, que és com la que tenim aquí a la façana de la
Casa de la Vila .
El Sr. alcalde diu que es repararà.

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

c48294ebbcc840158a57aed3abcdff64001

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

34

Intervé la regidora Sra. M Montserrat Inglés per demanar que es faci tramesa
d’un exemplar del Reglament Orgànic Municipal vigent a cadascun dels
regidors, doncs hi ha regidors nous.
El Sr. alcalde informa que el Reglament es troba publicat a la seu electrònica
de la web de l’ajuntament. No obstant, pregunta si el volen en suport paper i la
regidora respon afirmativament.
Després de comentar la qüestió es convé que es lliuri en suport PDF.
I quan manquen tres 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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