ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 14 DE MAIG DE
2020.
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A la sala polivalent del centre cultural habilitada com a sala de sessions per
garantir les mesures de distanciament social imposades pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març, es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE, núm. 67, de 14 de
març) i demés normativa dimanant, essent les set de la tarda del dia catorze
de maig 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:
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Hi assisteixen:
ALCALDE:
Joan Morlà i Mensa
REGIDORS/ES:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Nuñez
Montserrat Mestre Anguera
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, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per raó
d’urgència, el següent assumpte:
PROPOSTA DE VERIFICACIÓ DEL NOU TEXT REFÓS (5) DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM NÚMERO 8 “LA FÀBRICA” PER
MODIFICAR LES CONDICIONS D’ÚS DE LA CLAU 21, SUBCLAUS 21FNN,
21FNV, 21FC, 21M, 21FCE, 21FC, 21FCH, 21FC, PROMOGUDA PER
L’AJUNTAMENT.
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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, Montserrat Mestre Anguera, Antonio López López, M Montserrat Inglés
Novell, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena, Jordi Eliseu Porta González
Abstencions: Cap.
Vots en contra: Cap.
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Amb la qual cosa la incorporació és aprovada per unanimitat.
Seguidament es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 12 DE MARÇ DE
2020.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del ple corresponent a la sessió
ordinària de data 12 de març de 2020, la qual havia estat tramesa juntament
amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
El secretari adverteix de dues esmenes introduïdes a instància del regidor Sr.
Daniel Rodríguez Polo, per addició de text omès en dues intervencions.
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 l’acta s’aprova per unanimitat.
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2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 3/2020 MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE
CRÈDIT.
Es dona compte de la següent proposta:
ANTECEDENTS.
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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.
Principalment es tracta de dotar l’ajuntament de recursos per poder atendre
necessitats, despeses, que puguin sorgir degut a l’emergència social derivada
del COVID-19 i que no tenen consignació pressupostària o bé l’existent es
calcula que resultarà insuficient.
Per altra banda, diverses causes climatològiques i naturals han provocat que la
llera del riu Gaià es vegi desbordada i que l’aigua hagi envaït espais que
estaven destinats al trànsit de persones i vehicles i compromet l’accés a
l’itinerari saludable i les passeres de fusta instal·lades recentment. A més, la
situació del nivell d’aigua de l’embassament fa preveure que durant l’època
estival, es mantingui aquest cabal i l’afectació més enllà del que seria la llera
que coneixem. Per tot això, d’acord amb l’entitat mediambiental la Sínia i
l’Agència Catalana de l’Aigua, caldrà fer uns treballs de drenatge i conducció
de l’aigua i es complementarà aquesta tasca amb la construcció d’un nou gual
que permetrà canviar de vora de riu a diferents alçades del recorregut,
recuperant aquest espai per al lleure i facilitar l’accés a l’agricultura, recuperant
la mobilitat dels camins propers al riu.
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, aquestes son:
-

Partida 231-48001 Fons social a famílies
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-

Partida 231-48002 Ajut lloguers

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

Despeses d’emergència social
Adequació de la llera del riu al seu pas pel municipi

El secretari-interventor ha emès informe favorable.
FONAMENTS DE DRET.
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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.
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
03/2020, per import de 53.900,00 €, 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

53.900,00

6

A.1) Suplement de crèdit
Aplicació

Descripció

Crèdit actual

Suplement

Crèdit final

10.000,00

10.000,00

20.000,00

100,00

9.900,00

10.000,00

Total suplement de crèdit

10.100,00

19.900,00

30.000,00

Descripció

Crèdit inicial

Suplement

Crèdit final

231-48001

Fons social a famílies

231-48002

Ajut lloguers

A.2) Crèdit extraordinari

13/07/2020 Alcalde

Aplicació
231-48004

Emergències socials

0,00

10.000,00

10.000,00

452-21006

Adequació llera riu gaià al seu pas pel municipi

0,00

24.000,00

24.000,00

0,00

34.000,00

34.000,00

Romanent
disponible

Suplement

Disponible final

1.233.187,02

53.900,00

1.179.287,02

Total crèdit extraordinari

B) Finançament expedient
B.1) Increment pressupost d'ingressos
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53.900,00

87000

Descripció
Romanent tresoreria despeses generals

Total Romanent Tresoreria

53.900,00

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.”
Tot seguit intervé el Sr. Daniel Rodríguez Polo per explicar el vot del seu grup
al respecte. En data 23 d’abril i respecte de la partida per import de 20.000 €,
els 11 regidors estàvem d’acord amb consignar-hi entre 40.000 € i 50.000 €.
Cal reflexionar si hem complert amb allò convingut. Hem de fer un esforç davant
aquesta situació i cal recordar que tenim un informe de secretaria en que diu
que disposem de fins a 200.000 € de marge sense que es causi trastorn al
pressupost. Cal preguntar-se si complirem amb allò?
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El Sr. alcalde diu que cal tenir en compte que partim d’una consignació existent
de 10.000 € als que afegim els increments ara aprovats i que tot plegat dona
una quantia de 40.000 €. Crec que és el que havíem parlat.
La Sra. M Montserrat Inglés manifesta que no entenia ben be la inversió a la
llera del riu, però que una vegada rebudes les explicacions hi està d’acord, però
no pot ajustar la quantia a l’obra que cal executar.
El Sr. Antonio López Pregunta si hi ha projecte al respecte.
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El Sr. alcalde respon que es disposa d’una actuació de referència i una
estimació de costos feta pels tècnics de l’entitat mediambiental La Sínia. S’ha
calculat que uns 15.000 € són per les obres de canalització de la llera al seu
tram proper al pont de la carretera i és el preu de les hores de màquina
excavadora que s’estimen necessàries per fer-ho.
La Sínia farà una nova bassa per ajudar a evitar noves inundacions. En
qualsevol cas els treballa no s’iniciaran fins passada l’època de nidificació de
les aus.
Novament intervé el Sr. Polo i manifesta que es pensava que hi havia un major
compromís ambla qüestió de l’emergència social. Un 0,75% és insuficient. No
obstant, qualsevol ajuda es benvinguda.
El Sr. alcalde diu que la majoria havíem convingut en una quantitat i ningú més
l’ha qüestionat. Reiterem que els 40.000 € sorgeixen dels 10.000 € ja existents
i dels 30.000 € que addicionem.
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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 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: Daniel Rodríguez Polo.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
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3. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ DE
DIVERSES ORDENANCES FISCALS.
8

Es dona compte de la següent proposta:
ANTECEDENTS:
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El passat 11 de març, l'OMS va declarar el COVID-19 com a pandèmia. Davant
aquesta situació, l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya han
dictat tot un seguit de resolucions i instruccions que contenen diferents mesures
dirigides a la prevenció i contenció de la pandèmia.
Mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, es declarà l'estat d'alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la vigència
de les normes del qual han estat prorrogades més enllà de la data present i
sense que hi hagi una data certa de cessament.
Experts i organismes internacionals econòmics (OCDE i UE, entre d’altres)
preveuen una forta crisi econòmica a nivell internacional i amb efectes encara
més greus a certs països, com en el cas d’Espanya.
Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2020, es va
iniciar l’anàlisi per adoptar mesures de xoc per fer front a la situació de crisi
econòmica posterior a la pandèmia covid-19 i foment de l’activitat econòmica
local i emergència social.
Per tot això, l’ajuntament considera escaient modificar les ordenances fiscals
vigents en aquells aspectes que poden esdevenir necessaris per donar suport
a aquelles persones o col·lectius més vulnerables als efectes econòmics de la
crisi sanitària.
Es preveu modificar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de
documents administratius que actualment preveu una tarifa de 3 € per expedició
de certificats administratius del padró d’habitants per passar a no cobrar-ne la
seva expedició, per quan esdevindran fonamentals per als tràmits relatius a
ajuts d’emergència social i qualsevulla tràmits anàlegs.
Pel que fa a l’ordenança fiscal de la taxa de cementiri també es preveu el lloguer
de nínxols o de columbaris a conseqüència del COVID-19, d’acord amb les
mesures excepcionals dictades per l'expedició de la llicència d'enterrament i el
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destí final dels cadàvers davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19.
9
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Es preveu, també, modificar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans
establint una bonificació per les famílies amb pocs recursos econòmics que
tinguin diversos membres en situació d’atur per tal d‘ajudar-los a fer front a la
crisi i es fa extensiva la bonificació de les famílies nombroses a les
monoparentals.
També en previsió de la voluntat de poder obrir la piscina municipal aquest
estiu, i d’acord amb les restriccions que caldran adoptar pel que fa a l’aforament,
utilització d’espais, etc., es preveu modificar l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per a l’ús de les instal·lacions esportives municipals, en el sentit d’establir
una única tarifa d’entrada individual, a un preu reduït, i no emetre cap tipus
d’abonament, ni entrades col·lectives, pel fet de no poder assegurar-ne un ús
continuat o freqüent.
Pel que fa a la taxa reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter
públic no tributari, en concret es pretén modificar la prestació patrimonial sobre
la prestació del servei de llar d’infants, bonificant amb un 5% addicional a les
famílies empadronades en funció de la renda, per tal d’afavorir l’ocupació de les
places minimitzant-ne els costos i mantenint o incrementant els ratis actuals
d’ocupació.
Finalment, també es preveu modificar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
per excepcionar de la taxa aquells negocis que pateixin restriccions d’aforament
per distanciament social quan el període restrictiu representi, almenys una
quarta part de l’exercici.
Aquest ajuntament pretén aprovar la modificació de diverses ordenances fiscals
vigents d’acord amb l’establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
El secretari interventor ha elaborat, d’acord amb les indicacions de l’alcaldia, una
proposta de modificació d’aquestes ordenances fiscals.
Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels
membres de la Corporació, acordi:
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals
vigents següents:
F1. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

JOAN MORLÀ I MENSA

Epígraf primer. Censos de població d’habitants
1. Declaracions jurades, autoritzacions paternes i compareixences
2. Altes, baixes i alteracions en el padró d’habitants
3. Certificats i volants d’empadronament del cens de població:
Vigent
De censos anteriors
4. Volants de fe de vida
5. Certificats de conducta
6. Certificats i volants de convivència i residència
7. Certificats de pensions

2,00€
2,00€
gratuït
gratuït
3,50€
3,50€
gratuït
3,50€

F6. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT
LUCRATIVA.
Article 3r. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixi a l’annex
de tarifes.
Article 4t. Normes de gestió
9. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o
aprofitament del terreny d’ús públic previst en aquesta ordenança no es desenvolupi,
es procedirà a la devolució de l’import satisfet de forma proporcional a la durada de la
restricció.
Article 6è. Exempcions

Amb independència de l’obligació de sol·licitar la llicència corresponent, no
estan obligats al pagament d’aquesta taxa els establiments que en virtut de
norma legal i per causes extraordinàries vinculades a una epidèmia vegin limitat
el seu aforament en més del 50% de places o a establir mesures de separació
entre clients superiors al metre de distància si aquestes mesures es mantenen
per un període igual a superior a un trimestre dins de l’any natural.
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Article 7. Tarifa
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F7. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTIRI
MUNICIPAL
11
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Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
- Inhumació, exhumació o qualsevol tasca que comporti l’obertura i/o
tancament d’un nínxol. Per cada nínxol
- Conservació de nínxols Dobles
(anual)
Individuals
Conservació de columbari
(anual)
- Expedició de Títols i canvi de titularitat entre familiars de segon o
posterior grau
Canvi de titularitat entre familiars de primer grau
- Adquisició de nínxols nous Dobles
1r pis
2n pis
3r pis
- Adquisició de nínxols usats Dobles
1r pis
2n pis
3r pis
Per 2 anys (el període)
- Lloguer de nínxols
Pròrroga de lloguer, per cada període
de 2 anys
Per COVID-19 (període de 5 anys)
Adquisició de columbari (50 anys)
- Lloguer de columbari
Per 2 anys (el període)
Per COVID-19 (període de 5 anys)

200,00€
22,00€
15,00€
8,00 €
25,00€
Gratuït
2.000,00€
1.600,00€
1.200,00€
1.000,00€
1.600,00€
1.200,00€
900,00€
800,00€
75,00 €
75,00 €
75,00 €
550,00 €
37,50 €
37,50 €

La concessió està condicionada al pagament de la taxa anual de conservació de
nínxols i/o columbaris. La manca de pagament d’aquesta taxa durant quatre anys
comportarà la pèrdua del dret funerari, prèvia instrucció de l’expedient pertinent.
Condicions que es regeixen pel lloguer de nínxols:
-

Tan sols s’autoritzarà el lloguer d’un nínxol en els supòsits següents:
o En el cas de mort simultània de diversos membres de la mateixa unitat
familiar i no disposar de nínxols per al seu enterrament.
o En el cas de mort d’un membre de la família dins el període de dos anys
de prohibició d’obertura de la construcció funerària, comptats des de la
darrera inhumació en aquell nínxol i no poder utilitzar el nínxol familiar.
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En el supòsit que el titular de la concessió d’un nínxol ofereixi la renuncia a la mateixa,
l’ajuntament el compensarà amb un import equivalent al 30 % del seu preu
d’adquisició.
Condicions que es regeixen pel lloguer de columbaris:
-

Només es permet el lloguer de columbaris per dipositar-hi cendres que tenen
com a destí final un nínxol on hi ha inhumat un cadàver sense que hagin
transcorregut els terminis legals establerts per a l’obertura de la construcció
funerària, moment en que es podran unificar les restes amb les del nínxol.

F10. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA,
TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS
URBANS.
Article 5. Exempcions i bonificacions
B) Bonificacions
1. Podran beneficiar-se d’una bonificació del 50% de la taxa les famílies nombroses,
que compleixin el següents requisits:
a) Que la unitat familiar no superi uns ingressos límit.
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-

o En cas que les despulles inhumades al nínxol del que s’ostenta el dret
funerari ho siguin per COVID-19 o que les despulles a dipositar al nínxol
de lloguer siguin per COVID-19 i atès que el període de prohibició
d’obertura de la construcció funerària és de 5 anys, el lloguer serà de
màxim cinc anys.
o Altres casos degudament justificats a criteri de l’alcaldia.
El lloguer de nínxols, en general, es farà per un període mínim de dos anys i
s’autoritzarà una única pròrroga per dos anys més.
Transcorregut el període de lloguer o el de pròrroga es podrà optar entre
procedir a l’adquisició del nínxol o bé al trasllat del cadàver o de les restes
cadavèriques.
El lloguer d’un nínxol comportarà així mateix el pagament de la resta de
conceptes tributaris previstos en aquest article.
En el cas de lloguer d’un nínxol per COVID-19, no està permesa la seva
pròrroga.
Només es permet el lloguer d’un nínxol quan sigui per unificar posteriorment
les restes cadavèriques en una construcció funerària de la que se’n disposi
prèviament el títol i un cop transcorregut el terminis de 2 o 5 anys.
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Aquest ingressos límit es determinaran multiplicant per 10.000,00 euros pel coeficient
que pertoqui en funció del nombre de persones que integren la unitat familiar, d’acord
amb el següent escalat:
Fins a 3 fills: 1,60.
Fins a 4 fills: 1,90.
Fins a 5 fills: 2,20.
Fins a 6 fills: 2,50.
Per cada fill de més s’ha d’augmentar el coeficient en 0,30.

13/07/2020 Alcalde

En cas que un fill de la unitat familiar tingui el reconeixement legal de persona amb un
grau de discapacitat igual o superior al 33%, s’aplicarà el coeficient corresponent a un
fill més.
S’assimilen a les famílies nombroses les famílies monoparentals sigui quin sigui el
nombre de fills, d’acord amb el següent escalat:
Amb 1 fill: 1,10.
Amb 2 fills: 1,30.
Amb 3 fills: 1,60.
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Amb 4 fills: 1,90.
Amb 5 fills: 2,20.
Amb 6 fills: 2,50.
Per cada fill de més s’ha d’augmentar el coeficient en 0,30.
2. Les persones que visquin soles en un habitatge gaudiran d’una bonificació del 50%.
3. Les famílies amb necessitats econòmiques podran gaudir d’un bonificació del 50
%, sempre que compleixin els següents requisits:

a) Quan els membres de la unitat familiar es trobin en situació d’atur, i
n’hagin exhaurit les prestacions la meitat dels membres de la unitat
familiar, sempre i quan els ingressos no superin a la Renda Mínima
d’Inserció multiplicada per 1,38 per a l’any 2020.
b) En el cas que tinguin un sol habitatge i aquest sigui el domicili habitual i
no obtinguin ingressos per rendiments patrimonials.
Per tal de gaudir de qualsevol de les bonificacions, les persones interessades hauran
d’acreditar la seva situació referida a la data de presentació de la sol·licitud, declarar
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que compleixen els requisits i juntament amb la sol·licitud s’haurà d’aportar la
documentació justificativa següent:
14

1) Còpia de les declaracions de l’IRPF presentades a l’administració d’hisenda més
recent (en funció de la data de la sol·licitud) o de l’exercici anterior, en la que hi figurin
totes les persones que formen la unitat familiar resident en el domicili pel qual es
sol·licita la bonificació. En cas de que tots o algun membre de la unitat familiar no
tingui obligació de presentar aquesta declaració, caldrà aportar certificació acreditativa
d’aquest extrem expedida per l’Agència Tributària.
2) Treballadors en situació d’atur: certificat acreditatiu de l’Oficina de Treball sobre la
situació en la que es troben totes les persones que conviuen a l’habitatge en qüestió i
podrien estar treballant, significant si cobren el subsidi, i la quantia d’aquest.
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3) Còpia compulsada del carnet de família nombrosa o monoparental, segons el cas.
4) Serà requisit imprescindible que la persona sol·licitant estigui inscrita al Padró
Municipal d’Habitants, i en els tipus de bonificació 1 i 3, tots els membres de la unitat
familiar hauran d’estar inscrits al Padró Municipal d’Habitants.
5) El sol·licitant ha de ser subjecte passiu de la taxa, o acreditar que suporta el seu
pagament.
6) Els interessats podran sol·licitar la bonificació en el moment que compleixin les
condicions fixades. En els supòsits de les bonificacions 1 i 3, caldrà fer la

sol·licitud cada any, no es renovarà automàticament.
F12. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L’ÚS DE LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
Article 6. Quota tributària
No
empadronats
0,50 €
8,00 €

Empadronats

Entrada individual *
* En

el moment de comprar l’entrada caldrà presentar el DNI. En cas de no tenir
DNI o no ser correcta l’adreça que hi consti, caldrà aportar un document del
padró d’habitants justificant la residència al municipi.

F29. ORDENANÇA REGULADORA DE LES PRESTACIONS PATRIMONIALS DE
CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DE L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR
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PISCINA TORRE D’EN GUIU

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

d8ad7e4cc50b440dbee56ffa6e931b75001

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

ANNEX II: PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO
TRIBUTARI SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS
15

Article 6è. Quota tributària
2. S’aplicaran les següents bonificacions en funció dels ingressos segons la
renda familiar anual (ingressos bruts de la unitat familiar):
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Renda

Bonificacions
sobre les quotes
mensuals
d’escolarització
empadronats

Fins
a
15.000 €
De
15.001 a
18.000 €
De
18.001 a
21.000 €
De
21.001 a
24.000 €
Més de
24.000 €

Tarifa mensual
d’escolarització
empadronats

Bonificacions
sobre les quotes
mensuals
d’escolarització

Complet

½ jorn

25%

150 €

90 €

20%

160€

15%

Bonificacions
sobre les quotes
mensuals
d’escolarització
no empadronats

Tarifa mensual
d’escolarització no
empadronats

Complet

½ jorn

20%

180 €

108 €

96 €

15%

191€

114,75 €

170 €

102 €

10%

202 €

121,50 €

10%

180 €

108 €

5%

214 €

128,25 €

0%

200 €

120 €

0%

225 €

135 €

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

Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de
recurs.”
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Tot seguit intervé el Sr. Antonio López i diu que el tema de la brossa es
recurrent. Cal depurar certes incidències, com ara que al nucli urbà, en certs
edificis, hi resideixen dues o tres famílies i només es genera un sol rebut. Una
qüestió similar passa amb l’aigua. El nostre grup estem d’acord a tornar a les
bonificacions, però cal depurar aquestes incidències.
En quant a la llar d’infants, no estem d’acord que els no empadronats tinguin
bonificacions, doncs repercuteix en els nostres pressupostos.
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El Sr. alcalde diu que malgrat siguin de fora també ajuden a pagar el cost del
servei, més quan no tenim plena ocupació.
La Sra. Inglés diu que amb la situació actual ho donaria tot a tot-hom, però cal
tenir cura. Alhora, i respecte de l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa
per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa,
la preocupa establir una obligació de pagament per llavors, operant la
bonificació, calgui fer devolució d’imports.
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.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES ESPECÍFIQUES
PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS MUNICIPALS D’URGÈNCIA
SOCIAL EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I ALTRES.
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, després del debat entre els membres
de la Corporació, el Sr. Alcalde proposa deixar-lo pendent sobre la taula, a fi i
efecte d’un millor estudi per part dels serveis tècnics.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, 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: Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa, per majoria absoluta, l’expedient queda sobre la taula per un
millor estudi.
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ 2020.
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Es dona compte de la següent proposta:
ANTECEDENTS
De conformitat amb allò que disposa l’article 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), les entitats del
sector públic han de programar l’activitat de contractació pública, que han de
dur a terme en un exercici pressupostari o períodes plurianuals i han de donar
a conèixer el seu pla de contractació anticipadament mitjançant un anunci
d’informació prèvia previst a l’article 134 que almenys reculli els contractes que
han de quedar subjectes a una regulació harmonitzada.
La programació s’incorpora com una obligació dels poders adjudicadors com a
manifestació del principi d’integritat i per al compliment dels objectius de
transparència i concurrència que informen tot el procediment de contractació de
les administracions públiques.
Per donar compliment a aquesta obligació s’ha valorat quins de serveis,
subministraments i obres subjectes a regulació harmonitzada es pretenen
executar durant l’exercici 2020 i en períodes plurianuals successius i s’ha
programat l’activitat de contractació pública que s’ha de dur a terme en el
exercici pressupostari 2020 o períodes plurianuals.
FONAMENTS JURÍDICS
Articles 28.4 i 134 de la LCSP.
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Article 6, en relació amb els articles 8.1.f) , 12.1, i 13.1.c) de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, sobre la
informació relativa a la planificació de la contractació pública.
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A efectes d’establir l’òrgan competent per contractar, en els termes del que
disposa la DA 2a de la LCSP, correspondrà a l’Alcaldia la competència com a
òrgan de contractació respecte als contractes el valor estimat dels quals no
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas, la
quantia de 6 milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianuals quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses, sempre
que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
quantia assenyalada.
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 el Pla anual de Contractació de l’exercici pressupostari 2020
i/o períodes plurianuals successius següent:
Objecte del contracte:
Codi identificació prestacions (CPS):
Tipus de contracte:
Procediment de licitació:
Valor estimat del contracte (VEC):
Previsió execució:

Instal·lació lluminàries Esplai
Tarragoní
34928530-2
31527200-8
45316000-5
Subministrament i obra
Obert Subjecte a Regulació
Harmonitzada
316.892,04 €
3er trimestre

La planificació es podrà anar adaptant mitjançant acord de la Junta
de Govern Local.
Segon.- Publicar el Pla de Contractació esmentat al Perfil del Contractant i
anunci d’informació prèvia en el Diari Oficial de la Unió Europea, si
s’escua, en la forma prevista en l’article 134 de la LCSP dels
contractes que han de quedar subjectes a una regulació
harmonitzada.
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Tercer.- Comunicar la present resolució a tots els Departaments Municipals,
pel seu coneixement.
Quart.-

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és
immediatament executiu, podeu interposar els següents recursos:
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Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan
que ha dictat l’acte, dins el termini d’un mes, a comptar des del dia
següent al de la seva notificació, o en el seu defecte, des de la seva
data de publicació.
Alternativament, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del
Contenciós Administratiu de Tarragona, dins el termini de dos mesos,
a comptar des del dia següent al de la notificació, o en el seu defecte,
des de la seva data de publicació.
Contra la resolució del recurs de reposició, podeu interposar recurs
contenciós administratiu, davant els jutjats del Contenciós
Administratiu de Barcelona, dins el termini de dos mesos, a comptar
des del dia següent al de recepció de la notificació o publicació de la
seva resolució, si aquesta fos expressa; si no ho fos, el termini serà
de sis mesos, comptats a partir del dia següent al què es produís la
desestimació presumpta del recurs.
També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu
procedent.”

JORDI CABRE MARTORELL
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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
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6. PROPOSTA D’APROVACIO DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS
9 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:

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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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 € (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
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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).

JOAN MORLÀ I MENSA
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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 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
09

CONCEPTE
Control de qualitat

IMPORT*
7.500,00 €

* Sense IVA
Consten a l’expedient, juntament amb l’informe de la Direcció Facultativa, l’acta
de preus contradictoris número 9, signada 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
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contracte, i les modificacions compleixen amb els requisits dels articles 205 i
concordants LCSP.
22

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:

JOAN MORLÀ I MENSA
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La legislació aplicable és la següent:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
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
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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 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:
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
equivalent a 7.500 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 9.075 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 375 €, 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.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Primer.

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.
24

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.

JOAN MORLÀ I MENSA
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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.”

Tot seguit intervé el Sr. Antonio López i diu que una obra recentment licitada ja
sobrepassa els dos milions d’euros. Creiem que l’ajuntament hauria de
demanar responsabilitats a l’empresa redactora del projecte, doncs s’han obviat
extrems que són de preceptiva inclusió. Que donin les seves explicacions i si
no, indemnització.
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 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.

JORDI CABRE MARTORELL
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
7. PROPOSTA DE VERIFICACIÓ DEL NOU TEXT REFÓS (5) DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM NÚMERO 8 “LA FÀBRICA” PER
MODIFICAR LES CONDICIONS D’ÚS DE LA CLAU 21, SUBCLAUS 21FNN,
21FNV, 21FC, 21M, 21FCE, 21FC, 21FCH, 21FC, PROMOGUDA PER
L’AJUNTAMENT.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de data 11 d’abril de 2019 es va aprovar
inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
núm. 8 “La Fàbrica” per modificar les condicions d’ús de la clau 21 amb les
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subclaus 21fNN, 21fNV, 21fC, 21M, 21fCE, 21fC, 21fCH, 21fC en l’àmbit de la
fàbrica i l’estudi ambiental estratègic per a l’avaluació ambiental estratègica
simplificada.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

13/07/2020 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

13/07/2020 Alcalde

Després dels tràmits escaients d’informació pública, comunicació a les
corporacions locals limítrofes i petició d’informe als organismes afectats per raó
de llurs competències sectorials, mitjançant acord del Ple de 12 de setembre
de 2019 es va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) núm. 8 “La Fàbrica”.
No obstant l’anterior i atenent a les peticions del col·lectiu LA FÀBRICA DE LA
TRANSICIÓ, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, amb NIF
provisional número F55737944 i de l’equip redactor de la documentació tècnica,
integrat pel arquitectes Srs. Saül Garreta, Ferran Gris, Abel Rodríguez, pel
geògraf Rafael López Monné i pel biòleg Xavier Llopar, d’acord amb els
contactes realitzats amb els responsables tècnics dels Serveis Territorials del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i la Direcció
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (Bombers), s’aturà el tràmit a
l’espera de rebre aquests informes i obrar en conseqüència.
Posteriorment, mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 14 de novembre
de 2019 es va Aprovar la verificació del text refós de la modificació puntual del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) núm. 8 “La Fàbrica” i es va
trametre tota la documentació escaient a la Departament de Territori i
Sostenibilitat per al seu anàlisi i aprovació definitiva, si esqueia.
La Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, en la sessió de 24
de gener de 2020, va acordar suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació
puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal núm. 4 "La Fàbrica", del
Catllar, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós,
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i
diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:
1.1. Cal donar resposta a les consideracions fetes per l’Agència Catalana de
l’Aigua en relació a l’abastament i al sanejament, i obtenir informe favorable.
1.2. Cal obtenir els informes favorables del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, i de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments.
1.3. Cal sol·licitar informe a la Direcció General de Protecció Civil i incorporar,
si s’escau, les seves prescripcions.
1.4. Cal que el document incorpori les consideracions fetes a la part valorativa
del present informe i es modifiqui en concordança.
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Posteriorment, en data 28 de febrer de 2020, l’entitat LA FÀBRICA DE LA
TRANSICIÓ, SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA, mitjançant el
seu legal representant, va presentar un document tècnic, anomenat Text Refós
número 4 que pretenia incloure les determinacions prescrites per la Comissió
Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona i amb aquest document obtenir
els informes favorables de l’Agència Catalana de l’Aigua, del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments i obtenir també el de la Direcció
General de Protecció Civil.
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En data 11 de març de 2020 es sol·licitaren els informes prescrits per la
Comissió Territorial d'Urbanisme i es varen obtenir els informes favorables de
l’Agència Catalana de l’Aigua i de la Direcció General de Protecció Civil.
En data 28 d’abril de 2020 l’entitat LA FÀBRICA DE LA TRANSICIÓ, SOCIETAT
COOPERATIVA CATALANA LIMITADA va presentar un document tècnic,
anomenat Text Refós número 5 que incorpora les determinacions dels informes
de l’Agència Catalana de l’Aigua i de la Direcció General de Protecció Civil i
pretén obtenir l’informe favorable del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, que s’obté en data 11 de maig de 2020.
Així mateix, l’arquitecte de l’ajuntament ha emès informes favorables al tràmit
de verificació del text refós a l’incorporar la documentació que al seu dia
prescrivia la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona.
L’article 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, estableix que la tramitació de les modificacions
puntuals dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal segueixen la mateixa
tramitació que l’emprada en la seva aprovació. En conseqüència, correspon a
l’ajuntament l’aprovació inicial i la provisional i a la CTUT l’aprovació definitiva.
Vist l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
De conformitat amb l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, els acords que correspongui
adoptar a la corporació en la tramitació dels instruments de planejament general
previstos en la legislació urbanística, requereix el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, és a dir 6 vots
favorables a la proposta d'acord, donat que el número legal de membres de la
Corporació és d’11.

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

d8ad7e4cc50b440dbee56ffa6e931b75001

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

26

Per tot això, proposo que el Ple de l’Ajuntament adopti el següent acord:

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.

Verificar el nou text refós (núm. 5) de la modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) núm. 8 “La Fàbrica” per
modificar les condicions d´ús de la clau 21 amb les subclaus 21fNN, 21fNV,
21fC, 21M, 21fCE, 21fC, 21fCH, 21fC en l’àmbit de la fàbrica i l’estudi
ambient, aprovat provisionalment pel ple de l’ajuntament en data 12 de
setembre de 2019.

Segon.

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

Tercer.

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

Quart.

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

Cinquè.

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo, 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.

JORDI CABRE MARTORELL
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8. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE UNICAT-ERCAM, JUNTS I EL CATLLAR-ECG I PSC-CP RELATIVA A LA MODIFICACIÓ
DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.
Es dona compte de la següent moció:
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La llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera té per objectiu garantir la sostenibilitat financera de totes les
Administracions Públiques i les Corporacions Locals.
En el seu article 12 estableix que "la variació de la despesa computable de
l'Administració Central, de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions
Locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte
Interior Brut de mitjà termini de l'economia espanyola." En el seu apartat quart
diu que "Quan s'aprovin canvis normatius que suposin augments permanents
de la recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la
regla en els anys en què s'obtinguin els augments de recaptació podrà
augmentar en la quantia equivalent." Estableix també que "quan s'aprovin
canvis normatius que suposin disminucions de la recaptació, el nivell de
despesa computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en què es
produeixin les disminucions de recaptació haurà de disminuir-se en la quantia
equivalent".
A conseqüència de la propagació de la pandèmia provocada pel COVID-19 i la
greu situació creada per aquesta, l'Estat espanyol va declarar l'estat d'alarma,
el dia 14 de març de 2020. L'estat d'alarma, i el consegüent confinament per a
lluitar contra l'expansió del virus, suposen la limitació dels moviments dels
ciutadans, amb l'aplicació de mesures restrictives que afecten el normal
funcionament de la vida de les persones i les institucions, com ara suspensions
i limitacions d'activitats laborals, tancament de botigues d'articles considerats
no essencials, de locals d'espectacles, d'instal·lacions culturals, artístiques,
esportives i de lleure, reduccions considerables dels transports per carretera,
ferroviaris, aeri i marítim, cessament de tota classe d'activitat, limitació de visites
mèdiques, afectacions al servei de transport públic o impossibilitat de dur a
terme diversos tràmits administratius presencials.
Les corporacions locals estan prenent mesures que lluiten contra la propagació
de la pandèmia i redueixen, en la mesura del possible, les conseqüències en la
ciutadania. Mesures que els ajuntaments han pres i encara prenen amb relació
a l'activitat comercial, els impostos i taxes, les empreses que presten serveis i

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

d8ad7e4cc50b440dbee56ffa6e931b75001

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

28

proveïdors, les famílies, les persones sense sostre, les xarxes de voluntariat, el
teletreball i atenció ciutadana, la mobilitat, i les policies locals. Aquest paquet
de mesures han incrementat enormement les necessitats de despesa requerida
per part dels municipis, i per tant, es fa imprescindible a les corporacions locals
facilitar-los que puguin augmentar la capacitat de despesa.

JOAN MORLÀ I MENSA
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És més necessari que mai reorientar la política d'austeritat recollida en l'actual
Llei d’Estabilitat pressupostària, més encara davant l'anunci de la Comissió
Europea d'activar la clàusula de salvaguarda, que en la pràctica suposa la
congelació de les regles fiscals amb l'objectiu d'incrementar la despesa pública.
Aquesta decisió ha de tenir la corresponent transposició a la normativa estatal,
evitant que es converteixi simplement en un major marge de dèficit a distribuir
per l'Estat i subjecte a les actuals directrius pressupostàries. L’actual normativa
és excessivament rígida per donar resposta a un nou escenari de recessió
econòmica, particularment en el cas de la seva aplicació a l'administració local.
D'acord amb això exposat, sol·licitem que el Ple de l'Ajuntament adopti els
següents acords:
Primer.- Cal que els Ajuntaments puguin mobilitzar la totalitat del superàvit que
generin per a poder-lo destinar a polítiques socials i mesures
econòmiques. Per això, i en benefici dels veïnes i veïns dels nostres
pobles i ciutats, des del món local reclamem avançar -com ja s’estava
fent amb les primeres negociacions- amb el Govern de l’Estat i la
FEMP, per ara poder fer ús del nostre superàvit de 2019 sense cap
limitació, flexibilitzant amb això la rigidesa de la regla de la despesa i
de l'estabilitat pressupostària, per contribuir amb el nostre estalvi per
cobrir les necessitats de les persones més vulnerables i completar la
dotació en material i efectius d’aquells serveis municipals més
necessitats de reforçar.
Segon .- Instar al govern de l’Estat i als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats a aprovar una modificació de la esmentada llei per tal que:
Aquelles corporacions locals que disposin d’una situació financera
sanejada, i disposin de romanents de tresoreria per despeses
generals positius, els puguin aplicar lliurement , i que aquesta
aplicació no afecti al càlcul de l’estabilitat pressupostaria de l’ entitats.
Tercer.- Mentre no es materialitzin els canvis estructurals necessaris al nostre
país per bastir també la pròpia legislació al món local, que es treballi
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una reforma d’urgència de la Llei d’Hisendes Locals, conjuntament
amb les entitats municipalistes, per tal que en l’elaboració de les
ordenances fiscals 2021 els ajuntaments disposin de major
autonomia a l’hora de dissenyar l’estructura dels seus impostos i
puguin establir noves bonificacions vinculades a la capacitat
econòmica i als reptes de transició ecològica.
Quart.-

Informar d'aquests acords al Ministeri d’Hisenda, i als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat i a totes les entitats
municipalistes. “

13/07/2020 Alcalde

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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat
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. 2020/280 A 2020/412.
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2020/280, de 9
de març de 2020 al 2020/412, de data 8 de maig de 2020.
A més a més, es dona compte expressament dels següents decrets que
consten a la relació lliurada a tots els membres del consistori:
Decret 2020/304 de data 11 de març de 2020, d’aprovació del pla
pressupostari a mig termini pel període 2021-2023:

JORDI CABRE MARTORELL
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Abstencions: cap.
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“1. ANTECEDENTS
En data d’avui s’emet l’informe de la Secretaria-intervenció relatiu a l’elaboració
del pla pressupostari a mig termini (període 2021-2023), coherent amb els
objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa.
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2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que
les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en
el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del
qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius
d’estabilitat pressupostària, de deute públic i de conformitat amb la regla de la
despesa.
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig
termini tindran un període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:
2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la
despesa de les respectives Administracions Públiques.
2.2.2. Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint
en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no
subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al
període considerat.
2.2.3. Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions
d'ingressos i despeses.
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la
sostenibilitat a llarg termini de les finances públiques.
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la
Llei Orgànica 2/2012, determina l’obligació de remetre anualment abans del 15
de març de cada any, els plans pressupostaris a mig termini en els quals
s’enquadrarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals.
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En conseqüència, resolc:
Primer.

Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2021-2023
d’acord amb el següent detall:

Estat d'ingressos

JOAN MORLÀ I MENSA

Ingressos de capital

Crèdit
definitiu

Previsió

Previsió

Previsió

2019

2020

2021

2022

2023

2.067.086,10
264.866,97
768.882,89
1.042.699,00
6.040,97

2.229.400,00
90.000,00
748.400,00
928.994,00
8.502,00

2.250.000,00
90.000,00
750.000,00
935.000,00
9.000,00

2.295.000,00
94.500,00
765.000,00
953.700,00
9.450,00

4.149.575,93

4.005.296,00

4.034.000,00

4.117.650,00

0,00
42.019,63

0,00
911.985,78

0,00
0,00

0,00
0,00

42.019,63

Total Capítol 8
Total Capítol 9
Ingressos per operacions
financeres
INGRESSOS TOTALS
(7+12)

0,00
0,00

911.985,78

0,00

1.682.506,90
0,00

0,00
0,00
0,00

2.340.900,00
99.225,00
780.300,00
972.774,00
9.922,50
4.203.121,50
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

1.682.506,90

0,00

0,00

0,00

4.191.595,56

6.599.788,68

4.034.000,00

4.117.650,00

4.203.121,50

Estat de despeses

2019

2020

2021

2022

2023

Total Capítol 1
Total Capítol 2
Total Capítol 3
Total capítol 4
Total capítol 5
Despeses per operacions
corrents
Total Capítol 6
Total Capítol 7
Despeses de capital

1.060.952,79
1.353.662,03
53.324,02
810.624,16
0,00

1.488.234,75
2.031.154,84
2.000,00
351.100,00
30.000,00

1.517.999,45
2.071.777,94
2.000,00
358.122,00
0,00

1.548.359,43
2.113.213,50
2.000,00
365.284,44
0,00

3.278.563,00

3.902.489,59

3.949.899,38

4.028.857,37

312.553,89
0,00

2.697.299,09
0,00

84.100,62

88.792,63

1.579.326,62
2.155.477,77
2.000,00
372.590,13
0,00
4.109.394,52
93.726,98

312.553,89

2.697.299,09

84.100,62

88.792,63

93.726,98

Total Capítol 8
Total Capítol 9

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Despeses financeres

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.591.116,89

6.599.788,68

4.034.000,00

4.117.650,00

4.203.121,50

DESPESES TOTALS

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

13/07/2020 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

13/07/2020 Alcalde

Total Capítol 1
Total Capítol 2
Total Capítol 3
Total Capítol 4
Total Capítol 5
Ingressos per operacions
corrents
Total Capítol 6
Total Capítol 7

Liquidació

32

Segon.

Trametre el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques.
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Tercer.

Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de
l'aprovació del pla pressupostari a mig termini.”

Decret 2020/335, de data 24 de març de 2020, d’adhesió de l’ajuntament al
“Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus” promogut per
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de
Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

13/07/2020 Alcalde

“Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt
per exposar la posició i les demandes del món local català davant l’actual
moment de dificultat, al qual manifest demanen l’adhesió dels ens locals del
nostre país.
Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a
l’alcaldia, en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
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HE RESOLT:
Primer.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament de El Catllar al
“MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL
CORONAVIRUS”, que es transcriu a continuació:
“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores
i regidors, davant la crisi generada pel contagi del COVID-19, volem
adreçar el present manifest a la ciutadania, i també a la resta
d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir esforços per
superar l’actual situació.
Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia
comprovem les conseqüències de la pandèmia del COVID-19 en les
nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present
i futur de la nostra societat. Estem davant d’un moment transcendent
de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la
responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de
començar insistint a la ciutadania que compleixi amb les indicacions
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que les autoritats sanitàries i, en general, les institucions estem
dictant per a la prevenció i eradicació del COVID-19.
34
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La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la
cadena de transmissió del virus. Per aconseguir-ho, cal un
confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa seva amb
l’excepció només d’aquelles persones que treballen en serveis
establerts com a essencials. Només amb aquest confinament efectiu,
amb la col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la
propagació d’aquesta pandèmia.
Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals
que les mesures que s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix
central i com a prioritat la salut de les persones, en especial les més
vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures sanitàries per
tal que el personal dels centres hospitalaris puguin desenvolupar la
seva tasca amb garanties.
És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la
ciutadania. Per una banda, al costat de les persones que abans de la
crisi del COVID-19 ja eren vulnerables i que rebien l’ajut de les
administracions en tots els àmbits. En aquest sentit, s’han de reforçar
aquestes línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de pagament no
presencials dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania i dels
professionals de l’àmbit social al contagi.
Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles
persones que, com a conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran
sense feina. Per aquest motiu, s’ha de dotar de recursos i ajuts per
emparar a les famílies que ho necessiten. Només des d’una visió
sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem
garantir una sortida real d’aquest context de crisi.
Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les
condicions idònies per a què els autònoms, les petites i mitjanes
empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país pugui tenir
un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles per
tornar a la normalitat quan abans millor. No podem permetre que
algunes empreses i comerços no tornin a obrir. Des de les
administracions competents, cal ser contundents per enfortir la
reactivació econòmica del nostre teixit empresarial.
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És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens
empoderi, de manera que puguem tenir al nostre abast les eines i la
capacitat d’adaptació necessària per a les exigències que haurem de
fer front en els propers mesos i anys com a conseqüència de la
paràlisi del COVID-19.
De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem
tingut en molts anys. Ens posa a prova com a persones, però posa
especialment a prova el nostre esperit comunitari. La ciutadania dels
pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya hem d’actuar
conjuntament per a poder superar aquest repte. Estem convençuts
que ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi
també com una oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera
i cohesionada, volem fer una crida a les institucions supramunicipals:
aquest futur l’hem de construir des de la coresponsabilitat real i
efectiva.
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Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats
de Catalunya, des del món local reclamem poder mobilitzar el
superàvit disponible del 2019 sense limitacions, així com flexibilitzar
les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària;
anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que
limiten l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les
administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar
per les noves necessitats que generarà la crisi; contractar persones
sense les actuals limitacions, especialment per a donar resposta als
nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els
programes destinats a actuacions municipals o els nous programes
de finançament europeu del període 2021-2027.

13/07/2020 Secretari-Interventor

13/07/2020 Alcalde

Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la
primera porta d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i
veïnes, i els qui administrem i executem la majoria de les decisions
preses per altres administracions. En aquests moments, més que
mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat
institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar
d’instruments efectius per a donar resposta a la globalitat de les
situacions que està generant aquesta crisi.
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Els governs locals no som només uns receptors i executors de les
polítiques europees, estatals o nacionals. Volem ser escoltats,
compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i l’acord. El ens
locals podem i volem ser corresponsables de les decisions
estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i
afrontar el futur. La nostra proximitat amb la ciutadania, també en
aquesta situació que estem patint i vivint actualment, ens fa tenir una
especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les necessitats,
els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem
participar de la construcció d’aquest nou futur.

JOAN MORLÀ I MENSA

Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que
treballen en serveis essencials per a garantir que donem resposta
com a societat en moments difícils, especialment a totes i tots els
professionals sanitaris i als equips d’emergència que, de manera
exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta
situació. L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar
al futur amb esperança. Ens en sortirem!”
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació i a la Junta
de Govern Local en la propera sessió que se’n celebri.
Tercer.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la
web municipal.
Quart.-

Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han
subscrit el manifest, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al
Govern de l’Estat.”

Decret 2020/348, de 15 d’abril de 2020, d’adhesió de l’ajuntament al
“Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de
Catalunya” promogut per l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques(ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
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Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit
a les persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el
nostre ànim als qui s’han contagiat pel COVID-19 i s’estan a casa o
als hospitals.
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“La nostra societat i el mon sencer s’enfronten a una pandèmia d’abast incert
causada pel Covid-19, però que en tot cas canviarà el nostre mon i la nostra
forma de viure, entendre les coses i relacionar-nos.
L’administració local, en tant que l’administració més propera al ciutadà, també
esdevé essencial per afrontar la situació tot garantint la prestació de serveis
bàsics que contribueixin a garantir uns mínims adequats per evitar la
propagació del virus i esdevindran eina bàsica per afrontar la crisi econòmica
que s’albira.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Els ajuntaments, com sempre han fet, seran la primera administració en atendre
la ciutadania en els problemes i abastaments diaris que necessiti, en donar
resposta a les necessitats essencials, com ja ha passat recentment amb altres
situacions crítiques.
Així, avançant als esdeveniments, les entitats municipalistes Associació
Catalana de Municipis Comarques i Federació de Municipis de Catalunya han
elaborat el “Decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de
Catalunya” que proposa les línies estratègiques i propostes més concretes en
els àmbits de la prevenció sanitària, l’enfortiment del sistema sanitari, el foment
de la justícia social, el paper de les administracions locals (pressupostos de
crisi, eines, etc) com a garants de l’accés als serveis essencials, la planificació
de la reactivació socioeconòmica i la recerca d’oportunitats, per minorar els
efectes o sortir de la crisi a que ens veurem abocats segons les previsions i els
auguris dels experts.
Consultats tots els grups polítics municipals al respecte, han manifestat
unànimement el seu recolzament al document.
Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a
l’alcaldia, en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
En conseqüència, resolc
Primer.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament del Catllar al “Decàleg
per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya”
elaborat conjuntament per les entitats municipalistes Associació
Catalana de Municipis Comarques i Federació de Municipis de
Catalunya, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
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Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació i a la Junta
de Govern Local en la propera sessió que se’n celebri.
Tercer.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la
web municipal, així com el “Decàleg per a la recuperació
socioeconòmica dels municipis de Catalunya”.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Quart.-

Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han
subscrit el Decàleg, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al
Govern de l’Estat.”

Decret 2020/410, de 6 de maig de 2020, d’aprovació del Pla de Tresoreria i
de disposició de fons de l’Ajuntament del Catllar per a l’exercici 2020,
d’acord amb l’ ordre de prioritat establert i el resum mensual i el previst a
31-12-20.
“ANTECEDENTS
La finalitat del pla de disposició de fons (PDF) és la d’establir els criteris i ordre
de prelació per afrontar, en cada moment i amb les disponibilitats líquides
corresponents, les obligacions degudament reconegudes per l’ajuntament,
aconseguint l’adequada distribució temporal de pagaments i cobraments evitant
desfasaments transitoris en la tresoreria.
De la mateixa manera, també serveix per a comprovar si els recursos previstos
al pressupost en vigor seran suficients per a afrontar amb garanties la totalitat
dels pagament previstos o bé caldrà iniciar un expedient per a la concertació
d’una operació de crèdit a curt termini (pòlissa de tresoreria) que cobreixi els
possibles dèficits temporals.
La secretaria-intervenció ha emès informe favorable relatiu als conceptes i
imports inclosos així com de la competència de l’Alcaldia per a la seva
aprovació.
FONAMENTS DE DRET
Article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals.
Articles 65 i 66 del RD 500/1990 de 20 d’abril pel qual es desenvolupa el capítol
I del títol VI de la LRHL en matèria pressupostària.
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Article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de d’abril, d’estabilitat
pressupostària, i sostenibilitat financera (LOEPSF), en relació a la prioritat
absoluta del deute públic.
Article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, de subministrament
d’informació prevista a la LOEPSF modificat per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7
de novembre.
En conseqüència, Resolc

JOAN MORLÀ I MENSA
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Primer.

Aprovar el Pla de Tresoreria i de disposició de fons de l’Ajuntament
del Catllar per a l’exercici 2020, d’acord amb el següent ordre de
prioritat i el resum mensual i a 31-12-20 que es detalla al final d’aquest
punt:
Càrrega financera: Els pagaments corresponents als interessos
financers i a l’amortització de capital dels préstecs vigents amb
entitats de crèdit, es faran efectius als venciments establerts en els
quadres d’amortització respectius. Així mateix s’actuarà respecte a
les devolucions de les pòlisses de tresoreria que l’Ajuntament concerti
amb entitats financeres.
Nòmines: Les retribucions del personal s’abonaran el darrer dia del
mes a què corresponguin.
Despeses contretes en exercicis anteriors.
Seguretat Social: S’abonarà preferentment mitjançant el càrrec per
domiciliació bancària.
Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre el valor
afegit.
Liquidacions tributàries de qualsevol administració.
Pagaments en compliment de sentències.
Devolució d’ingressos indeguts.
Proveïdors per obres, serveis i subministraments: En aquest punt
s’atendran com a caràcter general totes les obligacions per tercers
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davant l’ajuntament i que venen documentades mitjançant factura
dels capítols 2 i 6 del pressupost de despeses. Els pagaments es
satisfaran per ordre d’antiguitat. La seva antiguitat es determinarà
d’acord amb la data d’entrada de la factura en el registre de factures,
tenint preferència les factures més antigues.
Subvencions: Per determinar la data de pagament de les subvencions
es tindrà en compte la data presentació de la documentació
justificativa per part dels beneficiaris al registre general de
l’ajuntament. El criteri a seguir pel pagament és el d’antiguitat de la
sol·licitud, de forma anàloga als venciments de les factures de
proveïdors.
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La resta de pagaments.
Ingrés
previst

Període

Despesa
prevista

Tancament
mensual

Saldo
acumulat

Saldo inicial a 31-03-2020: 3.580.000,00€
30/04/2020

251.253,00

559.000,00

-307.747,00 3.272.253,00

31/05/2020

254.253,00

570.000,00

-315.747,00 2.956.506,00

30/06/2020

247.253,00

704.000,00

-456.747,00 2.499.759,00

31/07/2020

250.253,00

730.000,00

-479.747,00 2.020.012,00

31/08/2020

249.253,00

695.000,00

-445.747,00 1.574.265,00

30/09/2020

242.253,00

584.000,00

-341.747,00 1.232.518,00

31/10/2020

262.753,00

560.000,00

-297.247,00

935.271,00

30/11/2020

251.753,00

325.000,00

-73.247,00

862.024,00

31/12/2020

87.293,00

334.000,00

-246.707,00

615.317,00

2.096.317,00 5.061.000,00 -2.964.683,00

Segon.

Informar-ne al Ple de la Corporació.

Tercer.

Fer-ne un seguiment mensual als efectes del seu compliment i
prendre les mesures necessàries si s’escau.”

Decret 2020/411, de 6 de maig de 2020, d’actualització mensual referida al
mes de maig de 2020 del Pla de Tresoreria i de disposició de fons de
l’Ajuntament del Catllar per a l’exercici 2020.
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“ANTECEDENTS
La finalitat del pla de disposició de fons (PDF) així com les seves actualitzacions
mensuals als efectes de comprovar el seu compliment, és la d’establir els
criteris i ordre de prelació per afrontar, en cada moment i amb les disponibilitats
líquides corresponents, les obligacions degudament reconegudes per
l’ajuntament, aconseguint l’adequada distribució temporal de pagaments i
cobraments evitant desfasaments transitoris en la tresoreria.
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De la mateixa manera, també serveix per a comprovar si els recursos previstos
al pressupost en vigor seran suficients per a afrontar amb garanties la totalitat
dels pagament previstos o bé caldrà iniciar un expedient per a la concertació
d’una operació de crèdit a curt termini (pòlissa de tresoreria) que cobreixi els
possibles dèficits temporals.
La secretaria-intervenció ha emès informe favorable relatiu als conceptes i
imports inclosos així com de la competència de l’Alcaldia per a la seva
aprovació.
FONAMENTS DE PRET
Article 187 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals.
Articles 65 i 66 del RD 500/1990 de 20 d’abril pel qual es desenvolupa el capítol
I del títol VI de la LRHL en matèria pressupostària.
Article 14 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de d’abril, d’estabilitat
pressupostària, i sostenibilitat financera (LOEPSF), en relació a la prioritat
absoluta del deute públic.
Article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, de subministrament
d’informació prevista a la LOEPSF modificat per l’Ordre HAP/2082/2014, de 7
de novembre.
En conseqüència, Resolc:
Primer.

Aprovar l’actualització mensual del mes de maig de 2020 del Pla de
Tresoreria i de disposició de fons de l’Ajuntament del Catllar per a
l’exercici 2020, d’acord amb el següent ordre de prioritat i el resum
mensual i a 31-12-20 que es detalla al final d’aquest punt:
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Càrrega financera: Els pagaments corresponents als interessos
financers i a l’amortització de capital dels préstecs vigents amb
entitats de crèdit, es faran efectius als venciments establerts en els
quadres d’amortització respectius. Així mateix s’actuarà respecte a
les devolucions de les pòlisses de tresoreria que l’Ajuntament concerti
amb entitats financeres.
Nòmines: Les retribucions del personal s’abonaran el darrer dia del
mes a què corresponguin.
Despeses contretes en exercicis anteriors.
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Seguretat Social: S’abonarà preferentment mitjançant el càrrec per
domiciliació bancària.
Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre el valor
afegit.
Liquidacions tributàries de qualsevol administració.
Pagaments en compliment de sentències.
Devolució d’ingressos indeguts.
Proveïdors per obres, serveis i subministraments: En aquest punt
s’atendran com a caràcter general totes les obligacions per tercers
davant l’ajuntament i que venen documentades mitjançant factura
dels capítols 2 i 6 del pressupost de despeses. Els pagaments es
satisfaran per ordre d’antiguitat. La seva antiguitat es determinarà
d’acord amb la data d’entrada de la factura en el registre de factures,
tenint preferència les factures més antigues.
Subvencions: Per determinar la data de pagament de les subvencions
es tindrà en compte la data presentació de la documentació
justificativa per part dels beneficiaris al registre general de
l’ajuntament. El criteri a seguir pel pagament és el d’antiguitat de la
sol·licitud, de forma anàloga als venciments de les factures de
proveïdors.
La resta de pagaments.
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Període

Ingressos
previstos
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Saldo 01-05-2020

Despeses
previstes

Saldo
mensual
previst

Saldo final
previst

3.612.040,62

31/05/2020

254.253,00

740.000,00

-485.747,00 3.126.293,62

30/06/2020

247.253,00

934.000,00

-686.747,00 2.439.546,62

31/07/2020

250.253,00

780.000,00

-529.747,00 1.909.799,62

31/08/2020

249.253,00

695.000,00

-445.747,00 1.464.052,62

30/09/2020

242.253,00

584.000,00

-341.747,00 1.122.305,62

31/10/2020

262.753,00

560.000,00

-297.247,00

825.058,62

30/11/2020

251.753,00

325.000,00

-73.247,00

751.811,62

31/12/2020

87.293,00

334.000,00

-246.707,00

505.104,62

1.845.064,00 4.952.000,00 -3.106.936,00

Segon.

Informar-ne al Ple de la Corporació.

Tercer.

Fer-ne un seguiment mensual als efectes del seu compliment i
prendre les mesures necessàries si s’escau.”

Els i les membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
2. 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 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 12 de
març de 2020.
Altrament s’informa del següent:
2) Es dóna compte exprés, en tant que competència delegada del Ple a
l’alcaldia, del Decret de l’alcaldia 2020/394 de 29 d’abril de 2020, relatiu a
l’aprovació de la quarta certificació corresponent a l’obra municipal ordinària de
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construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de l’institut
escola l’Agulla, per import total de 85.062,19 € (vuitanta-cinc mil seixanta-dos
euros amb dinou cèntims d’euro), IVA inclòs.

JOAN MORLÀ I MENSA

Aquest acord verbal es va veure compromès quan mitjançant la Llei 5/2017, del
28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i
de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre
estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, es va establir la
taxa per a l’accés a infraestructures de sanejament en alta, que gravava les
connexions des d’aquell moment, sense excepcions.
Davant aquesta situació, des de l’equip de govern es va començar a buscar una
solució per aquelles urbanitzacions que encara no estaven connectades a la
xarxa en alta, però que ja estaven executades o previstes al planejament, tot
fent reunions amb els responsables de l’ACA i del Departament de Justícia a
diferents nivells, amb insistència, constància.
No ha estat fins a l’aprovació i publicació de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de
l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya núm. 8124, de 30 d’abril de 2020) que s’ha
aconseguit introduir una exempció a la taxa que permet tornar a l’escenari inicial
de connexió de les urbanitzacions preexistents sense cost.
L’article 36.2 de la Llei disposa que “Resten exempts del pagament de la taxa
els supòsits d'accés a les infraestructures de sanejament existents o previstos
en la planificació amb relació a actuacions urbanístiques en sectors pendents
de regularitzar-se des d'abans de l'aprovació del Programa de sanejament
d'aigües residuals urbanes 2005”, redacció a l’empara de la que s’hi veuen
subsumides totes les urbanitzacions del municipi que encara no gaudeixen de
la xarxa de col·lectors i estacions depuradores.
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3) També informar que, com molts recordareu, cal remuntar-nos a anteriors
legislatures per buscar la gestació i construcció de les estacions depuradores
d’aigües residuals del municipi, moment en el que es va assolir un acord verbal
paral·lel, entre la Conselleria de Justícia, l’Agència Catalana de l’Aigua i
l’ajuntament per, que possibilitava la connexió de es urbanitzacions existents
en aquell moment, sense cost.
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4) El proper dilluns dia 18 del corrent està previst el retorn parcial i escalonat
del personal de les oficines a l’activitat presencial. S’ha previst que s’incorporin
dues persones per atendre el telèfon, tasca que fins ara feien des del seu
domicili, i que també facin atenció personal amb cita prèvia i per un període de
temps més limitat. Aquest personal rotarà setmanalment.
5) Finalment, informar que davant l’anormal del funcionament del servei de
recollida selectiva de residus de diferents fraccions, hem plantejat queixes al
Consell Comarcal. Des de l’empresa concessionària ens han informat que la
deficient prestació del servei està motivada per l’avaria de dos dels tres camions
adscrits al servei. Insistirem pel restabliment el servei.
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Els i les membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
3. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde convida a als membres de la corporació a formular els precs i
preguntes que tinguin per convenients.
El Sr. Antonio López formula el següent prec: davant la incertesa de com serà
l’inici del nou curs escolar, caldria estudiar la possibilitat de coordinar els horaris
de la llar d’infants i els de l’escola per facilitar les coses als pares dels i les
alumes.
Remenant-nos a una qüestió plantejada al ple del mes de març, i no havent
obtingut resposta, es reitera el mal estat de neteja que presenta la rotonda de
Coll de Tapioles, plena d’herba. S’ha esbrinat de qui es la competència del
manteniment?
El Sr. alcalde respon que s’ha trobat l’expedient, però és difícil de determinar
qui en té l’obligació.
El Sr. López pregunta si es pot enviar a la brigada municipal i que en faci una
desbrossada.
Continua el Sr. López i diu que també des del ple del mes de març es ve
demanant que es retirin dues acumulacions de llenya per biomassa que estan
al municipi. Cada cop estan més seques, la temperatura augmenta i el perill
d’incendi també. A més, algunes persones van a carregar llenya ui tallen amb
motoserres in situ, augmentant encara més la perillositat existent.
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El Sr. alcalde diu que s’insistirà en fer retirar el material.
46

El Sr.- López pregunta, amb origen al ple del mes de març passat, com estan
les illes per contenidors.
El Sr. alcalde diu que ja es disposa del document tècnic aprovat i que compta
amb el beneplàcit de l’empresa concessionària. Cal seguir el tràmit
administratiu per a la seva aprovació, posterior licitació, adjudicació i execució.
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També pregunta el Sr. López pels EPIS i material adquirit per l’ajuntament per
fer front a la pandèmia del COVID-19. També les donacions rebudes.
El ser alcalde respon, sense possibilitat de ser exhaustiu, que s’han adquirit
diverses mascaretes FPP3 a u farmàcies just a l’inici, per dotar als vigilants i la
brigada durant els primers dies. També es va adquirir gel hidroalcohòlic, guants
i mocadors de paper. Posteriorment s’han comprat pantalles facials. Hem rebut
donacions puntuals de la Diputació i de la FMC i en breu rebrem una quantiosa
compra de material, realitzada de forma agregada amb altres municipis
mitjançant la Diputació: guants, ulleres, mascaretes, bates i monos d’un sol ús,
etc.
El Sr. López demana obtenir una relació detallada del material.
Finalment, el Sr. López exposa que davant l’existència de nuclis urbans amb
els servei de fibra òptica instal·lada i en funcionament i sectors que no en
disposen, pregunta si l’ajuntament sap quelcom més al respecte.
El Sr. alcalde respon que les empreses tenen l’obligació de fer el desplegament.
Una de les dues empreses implicades va proposar el desplegament en dues
fases. La primera incloïa als nuclis on era més fàcil donar el servei i es deixava
per una segona onada els altres sectors. Llavors va presentar-se la segona
empresa que pretén la instal·lació de cable de fibra. Ara cal fer inversió per
dotar aquells punts menys fàcils i ambdues no es posen d’acord.
La situació s’està complicant i inclús s’han sentit crítiques de favoritisme de
l’ajuntament a una o altra empresa, quan en realitat es tracta de complir amb el
planejament.
Intervé la Sra. Inglés i diu que l’empresa Movistar fa la instal·lació del cable de
fibra òptica, però no farà connexions fins d’aquí un any, aproximadament.
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I quan manquen quatre minuts per dos quarts de 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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