ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 20 DE
FEBRER DE 2020.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia vint de febrer
de dos mil vint, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcalde-president,
es reuneixen a la sala de sessions els Srs./Sres. Regidors/es que després
s’assenyalen per tal de celebrar sessió extraordinària del ple:
Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS/ES:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Nuñez
Antonio López López
Josep Plana Monné
Alícia Inglés Villena
Jordi Eliseu Porta González
Ha excusat la seva assistència la regidora Sra. M Montserrat Inglés Novell
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a tractar els punts inclosos a l’orde del
dia.
1. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA.
MONTSERRAT MESTRE ANGUERA.
En sessió del Ple de l’ajuntament de data 16 de gener de 2020 es va prendre
coneixement de la renúncia al càrrec de la fins aleshores regidora Sra. Ariadna
Tous Dalmau, del grup Units pel Catllar- Esquerra Republicana de Catalunya –
Acord Municipal.
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Joan Morlà Mensa
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Metadatos

Substanciat el procediment per substituir els càrrecs representatius locals i
cobrir les vacants d’acord amb la Instrucció de la Junta Electoral Central (JEC)
de 10 de juliol de 2003, en data 31 de gener de 2020 s’ha rebut de la JEC la
credencial de la nova regidora designada, la Sra. Montserrat Mestre Anguera,
també del grup Units pel Catllar- Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal.
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L’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General estableix que per adquirir la plena condició de regidor o regidora, s’ha
de realitzar l’acte de jurament o promesa del càrrec, davant del Ple, d’acord
amb la formula prevista al Reial Decret 707/79:
A la pregunta que formularà l’autoritat que ha de donar possessió del tenor
següent “jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidora de l’ajuntament dels Catllar, amb lleialtat
al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”
Aquesta pregunta serà contestada per qui hagi de prendre possessió amb una
simple afirmativa.
La fórmula anterior podrà ser substituïda pel jurament o promesa prestat
personalment per qui va a prendre possessió, de complir fidelment les
obligacions del càrrec. En relació amb la possibilitat de fer un afegitó al jurament
o promesa del càrrec, serà vàlid sempre i quan el regidor no vulgui prometre el
seu càrrec de forma contraria a la importància i solemnitat de l’acte o
desnaturalitzi o buidi de contingut l'acatament, mitjançant fórmules que suposin
un frau de llei o privin de sentit al propi acatament (sentències del Tribunal
Constitucional STC 8/1985, de 25 de gener, STC 119/1990, de 21 de juny i STC
74/1991, de 8 d'abril i acord de la JEC de data 10/6/2019).
Alhora el mateix article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, preveu
que, per tal d’adquirir la plena condició dels seus càrrecs, els regidors i les
regidores, a banda de jurar-lo o prometre’l, han de complimentar els altres
requisits exigits en les lleis o reglaments, de manera que, abans de la presa de
possessió, tots els membres de les corporacions locals estan obligats a formular
les corresponents declaracions.
D’acord amb tot l’exposat i amb les previsions de l’article 9.4 del Reial Decret
2568/1986 de 26 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com l’article 182 de la
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Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, i la instrucció de la Junta Electoral Central
de 10 de juliol de 2003, sobre substitució de càrrecs electes, es proposa al Ple
de la Corporació l’adopció del següent acord:
Procedir a la presa de possessió de la Sra. Montserrat Mestre Anguera al càrrec
de regidora d’aquest ajuntament, amb la fórmula legal de jurament o promesa
un cop comprovada la credencial.
L’Alcalde pregunta a la Sra. Montserrat Mestre Anguera si està afectada per
alguna de les causes d’inelegibilitat o incompatibilitat sobrevinguda amb
posterioritat a la seva proclamació tal com determinen els articles 6,7,177,178 i
182 de la Llei Electoral General.
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La Sra. Montserrat Mestre Anguera respon que no està afectada per cap causa
d’inelegibilitat o incompatibilitat.
L’Alcalde dóna la paraula a la regidora electa, la quals dóna compliment al
requisit del jurament del càrrec amb la següent fórmula:
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidora de l’ajuntament del Catllar amb lleialtat al
rei, i guardar i fer guardar la constitució com a norma fonamental de l’estat i
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”.
Per tant, es declara l’accés a la condició de regidora de la Corporació municipal
la Sra. Montserrat Mestre Anguera, amb tots els drets i deures que el càrrec
comporta.”
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL
PRESSUPOST DE 2018, INFORMAT FAVORABLEMENT PER LA
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
Es dona compte de la següent proposta:
La Comissió Especial de Comptes, en sessió de data 19 de desembre de 2019,
va informar favorablement el compte general de l’exercici 2018.
D’acord amb allò establert a l’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el referit
Compte ha estat sotmès al tràmit d’informació publicat corresponent sense que
s’hagin presentat reclamacions (BOP núm. 162, de data 22 d’agost de 2017).
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El Ple de la Corporació és competent per l’aprovació del Compte General,
d’acord amb el què estableix el ja citat article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març.
En conseqüència, proposo al ple de l’ajuntament l’adopció dels següents
acords:
Primer.

Aprovar el Compte General de l’exercici 2018, el resum del qual és el
següent:

JOAN MORLÀ I MENSA
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1. Compte del Resultat econòmic patrimonial a 31.12.2018.
1- Ingressos tributaris i urbanístics
2- Transferències i subvencions rebudes
3- Vendes i prestacions de serveis
6- Altres ingressos de gestió ordinària

2.609.651,96 €
996.060,89 €
68.760,89 €
33.002,36 €

A-TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA

3.707.476,10 €

8- Despeses de personal

-954.920,01 €

9- Transferències i subvencions concedides

-731.907,01 €

11- Altres despeses de gestió ordinària
12- Amortització de immobilitzat

-1.259.128,11 €
-574.682,51 €

B-TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA

-3.520.637,64 €

I- RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA

186.838,46 €
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14- Altres partides no ordinàries
II- RESULTAT
FINANCERES

DE

LES

0,00 €
OPERACIONS

NO

186.838,46 €

15- Ingressos financers
16- Despeses financeres
20- Deteriorament de valor, baixes i alienacions d’actius
i passius financers

50.937,20 €
0,00 €
-80.310,97 €

III- RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES

-29.373,77 €
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IV- RESULTAT NET DE L’EXERCICI

157.464,69 €
5

2. Balanç de Situació a 31.12.2018.
ACTIU

JOAN MORLÀ I MENSA

B- ACTIU CORRENT
III- Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini
V- Inversions financeres a curt termini
VII- Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU

10.538.739,69 €
103.090,70 €
10.199.216,77 €
49.760,22 €
156.672,00 €
30.000,00 €
3.603.381,53 €
606.698,22 €
0,00 €
2.996.683,31 €
14.142.121,22 €

PATRIMONI NET I PASSIU
A- PATRIMONI NET
I- Patrimoni
II- Patrimoni generat
IV- Subvencions rebudes pendents d’imputació a
resultats

13.207.905,16 €
3.134.907,62 €
9.987.510,24 €
85.487,30 €

B- PASSIU NO CORRENT
II- Deutes a llarg termini

0€
0€

C- PASSIU CORRENT
II- Deutes a curt termini
IV- Creditors i altres comptes a pagar a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

934.216,06 €
367.137,00 €
567.079,06 €
14.142.121,22 €
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A- ACTIU NO CORRENT
I- Immobilitzat intangible
II- Immobilitzat material
III-Inversions immobiliàries
IV- Patrimoni públic del Sòl
V- Inversions financeres a llarg termini
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3. Estat de Tresoreria – moviments i situació de la tresoreria del dia 1.1.2018 al
dia 31.12.2018.

JOAN MORLÀ I MENSA

EXISTÈNCIES INICIALS

2.885.148,59 €

COBRAMENTS
Pressupost corrent
Pressupost tancat
Operacions no pressupostaries

1.252.993,90 €
168.437,53 €
2.486.586,25 €

PAGAMENTS
Pressupost corrent
Pressupost tancat
Operacions no pressupostaries

3.136.877,87 €
186.210,64 €
473.394,45 €

EXISTÈNCIES FINALS

2.996.683,31 €

4. Romanent de Tresoreria a 31 de desembre de 2018.
1- Fons líquids
2- Drets pendents de cobrament
3- Obligacions pendents de pagament
I- Romanent de tresoreria total (1+2-3+4)
II- Saldos de dubtós cobrament
III- Excés de finançament afectat
IV- Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-III)
Segon.

2.981.495,72 €
1.193.694,25 €
869.826,77 €
3.370.493,92 €
652.126,75 €
0,00 €
2.718.367,17 €

Trametre còpia del Compte General aprovat a la Sindicatura de
Comptes de la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb la
documentació que sigui preceptiva.”

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 Núñez.
Hi voten en contra: Antonio López López, Josep Plana Monné, Alícia Inglés
Villena i Jordi Eliseu Porta González.
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S’absté: Daniel Rodríguez Polo.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria simple.
Intervé el Sr. Antonio López per explicar el seu vot. En primer lloc, però, dona
la benvinguda a la nova regidora i li desitja el millor en la seva nova
responsabilitat.
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Seguidament manifesta literalment i d’acord amb el text facilitat a aquesta
secretaria que “nuestro voto al igual que en la comisión de cuentas a sido
negativo, entre otras razones por no tener la memoria del año que se aprobaba
y así no poder analizar los números.
También porque no queremos ser cómplices de una ilegalidad, ya que según la
ley los ayuntamientos han de hacer entrega de esta aprobación a la Sindicatura
de Comptes antes del 1 de octubre para que esta pueda emitir su informe al
Parlament antes de finalizar el año y nuestro ayuntamiento presento el Compte
General en el mes de diciembre”.
El Sr. alcalde diu que es procurarà evitar que torni a demorar-se la presentació
dels comptes.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A
L’ANY 2020, DE LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I DE LA PLANTILLA
ORGÀNICA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.
Es dona compte de la següent proposta:
ANTECEDENTS.
L’Ajuntament, per tal de donar continuïtat i garantia en la prestació dels serveis
que efectua adequadament, ha de dotar-se d’un Pressupost que permeti definir
els recursos financers disponibles i la distribució de la despesa atenent a la
funció i naturalesa econòmica de la mateixa, amb l’objectiu de poder fer front a
les obligacions que assumeixi la Corporació.
Igualment, és convenient dotar a la plantilla del personal del pressupost
necessari per al funcionament dels serveis públics municipals.
El Pressupost general, està integrat únicament pel de la pròpia Corporació, en
no tenir organismes autònoms dependents.
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El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Consta en l’expedient l’Informe relatiu a l’àrea d’empleats, on es detalla la
proposta de plantilla de personal de la Corporació.

02/06/2020 Alcalde

També consta en l’expedient l’informe d’Intervenció de projecte de pressupost
de conformitat amb el Reial Decret Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel
qual s’aprova el règim jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional i l’informe sobre el compliment dels objectius
d’estabilitat, regla de la despesa i deute públic de conformitat amb l’art. 16.2 del
RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
18/2001, de 12 de desembre d’estabilitat pressupost
Per part de la Secretaria s’ha emès informe jurídic en relació a la tramitació del
pressupost de conformitat amb el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel
qual s’aprova el règim jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
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Firma 1 de 2

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el
pressupost de l'entitat local el forma el seu president i a ell si ha d'unir la següent
documentació:
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que
presenti en relació amb el vigent.
b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent,
referida, almenys, a sis mesos de l'exercici corrent.
c) Annex de personal de l'entitat local.
d) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals
f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats
autònomes en matèria de despesa social
g) Un informe econòmic-financer, en el qual s'exposin les bases utilitzades per
a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència
dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les
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despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiva anivellació
del pressupost.
9
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2. L’article 168.2 i 3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL
enuncia que el pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants
del general, proposat inicialment per l'òrgan competent d'aquells, s'ha de
remetre a l'entitat local de la qual depenguin abans del 15 de setembre de cada
any, acompanyat de la documentació detallada a l'apartat anterior. Pel que fa a
les societats mercantils, fins i tot d'aquelles en el seu capital sigui majoritària la
participació de l'entitat local, remetran a l’entitat local, abans del dia 15 de
setembre de cada any, les seves previsions de despeses i ingressos, així com
els programes anuals d'actuació, inversions i finançament per a l'exercici
següent.
3. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL
disposa que sobre la base dels pressupostos i estats de previsió de l’entitat
local, organismes autònoms, el president de l'entitat formarà el pressupost
general i el remetrà, informat per la Intervenció i amb els annexos i
documentació complementària detallats en l'apartat 1 de l'article 166 i en el
present article, al Ple de la corporació abans del dia 15 d'octubre per la seva
aprovació, esmena o devolució.
4. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL
disposa l'acord d'aprovació, que serà únic, ha de detallar els pressupostos que
integren el pressupost general, no pot aprovar-se cap d'ells separadament.
5. L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL
relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost general:
- plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre anys,
podran formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit supramunicipal
- programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats
mercantils amb capital íntegrament o majoritari municipal
- l’estat de consolidació del pressupost municipal amb els dels organismes
autònoms i societats mercantils
- l’estat de previsió de moviments i situació del deute.
6. L’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment el pressupost,
s’exposarà al públic previ anunci al BOP durant 15 dies en què es podrà
examinar i presentar reclamacions. S’entendrà el pressupost definitivament
aprovat si no es presenten reclamacions, en cas contrari, el Ple tindrà un mes
per resoldre-les.
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Afegeix que l’aprovació definitiva es farà abans del 31 de desembre de l’exercici
anterior al qual hagin d’aprovar-se. Que el pressupost definitivament aprovat es
publicarà al butlletí oficial de la província resumit per capítols i simultàniament
se’n trametrà còpia a l’administració de l’estat i la comunitat autònoma.
També estableix que el pressupost entrarà en vigor a l’exercici corresponent
una vegada publicat al BOP.
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Finalment, disposa que si a l’iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en
vigor el pressupost corresponent es considerarà prorrogat el de l’exercici
anterior.
7. L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL
estableix que contra l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar
directament recurs contenciós administratiu.
8. Les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament
classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s'aprovaran
anualment en ocasió de l'aprovació del Pressupost i hauran de respondre als
principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-se d'acord amb
l'ordenació general de l'economia, sense que les despeses de personal puguin
depassar els límits que es fixin amb caràcter general a la normativa de
pressupostos generals d’aplicació.
La plantilla de personal és, la relació detallada per cossos, escales, subescales,
classes i categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i
l'eventual, i que haurà de respondre als principis de racionalitat, economia i
eficàcia en virtut d'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del
Règim Local.
L’Annex de personal forma part del Pressupost de la Corporació local en
compliment de l’art. 168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals i l’art. 26
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal
al servei de les entitats locals.
L’art. 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats local, estableix que la plantilla de personal de
les entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos,
escales, subescales, classes i categories de les places en què s’integren els
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funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació
d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es
trobin vacants i el grup a què pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al
seu ingrés.
L’òrgan competent per l’aprovació del pressupost, així com l’aprovació de la
Plantilla, és el Ple de la Corporació de conformitat amb l’art. 22.1.e) i i) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, requerint-se l’acord de la majoria
simple segons estableix l’article 47 de l’esmentada Llei.
Per tot això exposat, es proposa al Ple adoptar els següents ACORDS:
Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2020 d’acord
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i
l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols és el següent:

JOAN MORLÀ I MENSA

Capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL

Ingressos
2.229.400,00 €
90.000,00 €
748.400,00 €
928.994,00 €
8.502,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.005.296,00 €

Despeses
1.488.234,75 €
2.019.061,25 €
2.000,00 €
351.100,00 €
30.000,00 €
114.900,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.005.296,00 €

Segon.

Aprovar, amb caràcter inicial, la plantilla de personal, les bases
d’execució, i documentació adjunta, corresponent a l’exercici 2020.

Tercer.

Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació
durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats
podran presentar-hi reclamacions.
L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si
no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició
pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix.

JORDI CABRE MARTORELL
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Primer.
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Contra l’acord definitiu d’aprovació del pressupost es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de 2 mesos, a comptar del dia següent de la última publicació.

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

02/06/2020 Alcalde

Quart.

Exposar al públic la plantilla de personal aprovada pel termini de 15
dies als efectes de presentació, si escau, de reclamacions, mitjançant
anunci que es publicarà en el BOP en els termes que estableix l’art.
169 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.
Si no es presenten reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu. Una vegada esdevingui definitiu l’acord, publicar
íntegrament la plantilla conjuntament amb el resum del pressupost,
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.
Contra l’acord definitiu d’aprovació de la plantilla es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de 2 mesos, a comptar del dia següent de la última publicació.”

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 Núñez.

S’abstenen: Antonio López López, Josep Plana Monné, Alícia Inglés Villena i
Daniel Rodríguez Polo.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria simple.
Intervé el Sr. Jordi Eliseu Porta per explicar el vot del seu grup. En primer terme
dóna la benvinguda a la nova regidora i li desitja encerts en l’exercici del seu
càrrec.

JORDI CABRE MARTORELL
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Hi vota en contra: Jordi Eliseu Porta González.
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Seguidament diu que l’augment del pressupost puja un 4%, això justificarà un
augment d’impostos, i no estem en un moment oportú per fer aquestes coses.
Augmenten les despeses de personal, tindria que ser entre un 14 i un 20% i
entrem a un 37% del pressupost. Estem en un canvi de cicle econòmic i són
despeses que són difícils d’ajustar. Això s’haurà de començar a veure, i si es
notés amb els serveis del poble estaria força bé. Però com no és així.
Disminució transferències corrents d’un 59% respecte 2019, són entitats que
quedaran perjudicades, perquè aquesta disminució?
Els serveis a la població no augmenten i continuaran havent-hi moltes
mancances, la població en general nucli urbà i altres coses.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. alcalde respon que no es pot donar resposta adequada a les necessitats
de la població si no es té el personal suficient.
El Sr. Carles Guillén respon que les transferències corrents són les aportacions
d’altres administracions a l’ajuntament i no depenen de la nostra actuació.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Antonio López i manifesta textualment els
següent, d’acord amb el document facilitat acabada la sessió:
“Nuestro voto ha sido una abstención después de los acuerdos llegados con el
equipo de gobierno, pero posiblemente podía a ver sido un voto afirmativo si
las cuentas se nos hubieran hecho llegar con más tiempo y a si a ver podido
tener mas margen de tiempo para negociar, pero con tan solo una semana es
lo que hemos podido llegar.
Los acuerdos a los que hemos llegado para que queden reflejado en el acta de
la sesión son:
Que en la primera modificación de crédito que se realice una vez que se sepa
el remanente de tesorería, será que se incluyan unas partidas para:
Terminar la musicalización de la Ermita de Sant Ramon durante este año.
La implementación de las video actas en el salón de plenos.
La ampliación del capítulo de subvenciones para las fiestas de las
urbanizaciones de nuestro termino.

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

c6fc1c2d274c4308ad0d429a32c94364001

Url de validación

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

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

13

La construcción de un Pipi-Can en el núcleo del pueblo, durante este año.
Quantitativamente no es mucho dinero. En cuantoa la Ermita, ya havia partida
el año pasado; no es nada nuevo.
En la partida de fiestas en urbanizaciones pasaria a incrementar los 4000 €
existentes con 5000 € más.
También porque vemos que el equipo de gobierno a recogido dos de nuestras
propuestas en los plenos en la partida de inversiones.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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El arreglo del suelo del alrededor de la piscina municipal.
La construcción de una perrera digna, donde los perros abandonados y
recogidos por los servicios municipales puedan estar dignamente hasta que
estos sean recogidos por sus dueños o la empresa concesionaria por el Consell
Comarcal. Ya lo habiamos dicho ewn otros plenos. Nos parece muy bien.
Pero también hemos observados algunas partidas que no nos cuadran.
En los ingresos observamos que el IBI Rustico y Urbano suben, pero sin
embargo el IBI Urbano Especial, la presa de Repsol y el Centre Penitenciario,
se mantienen, por lo que una vez más los que más pueden pagar no se les
incrementa.
También sube el impuesto a los vehículos. Poco, però ha subido.
Sin embargo la Tasa de basura se mantiene, ingresando 485.000 €, tan solo
dos mil euros más que el año anterior, aquí haremos un aparte en los ingresos
y hablaremos de los gastos. Sabemos que en este capítulo hay dèficit y lo
aumentaremos todavia más, con 254.000 €.
Saben ustedes cuanto costo el año pasado todo el concepto de basura; 659.000
€, en el 2019 tuvimos un déficit en este capítulo de 176.000€, para este año,
según sus presupuestos el coste será de 739.000€, por lo cual el déficit será de
254.000€.
La ley dice que los servicios que prestan las administraciones públicas se ha
de sufragar con su correspondiente taxa. En este caso vemos que no es así,
por lo que se está cometiendo otra ilegalidad que nos puede llevar a que cuando
este presupuesto llegue a Hacienda, a Madrid, se nos tire para atrás.
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Esto mismo pasa con la partida de ingresos de la escuela de música, en la que
los gastos son muy superiores a los ingresos previstos, también en las clases
de gimnasia que hay previsto recaudar 1.000€ y el gasto son de 6.000€.
En el presupuesto de gastos también vemos cosas que no nos gustan.
La partida de publicidad y propaganda, en el mandato de mi equipo de gobierno
esta partida que era inferior fue muy criticada por los actuales partidos que
gobiernan en el municipio, pues bien este año presupuestan 28.000€

JOAN MORLÀ I MENSA

Diferentes partidas de horas extraordinarias que en el año 2019 subía 14.000€,
para este año se presupuestan 37.000€. Sin embargo en el 2019 en acción
social nos gastamos 16.871€ y para este año esta partida baja a 12.000, es
posible que el equipo de gobierno tenga datos que no tenemos la oposición y
este año haya menos pobreza en nuestro municipio, si no es asi no se entiende
esta bajada.
Podríamos hablar de otros muchos puntos de los presupuestos que chirrían,
pero tendríamos que esta muchas horas.
Por todo lo relacionado y posiblemente otras cosas que por la premura de
tiempo en tener los presupuestos no hemos podido ver, creemos que este
presupuesto se ha hecho a correcuita y durante el año veremos muchas
modificaciones de crédito”
També manifesta que en una setmana han rebut fins a quatre documents
diferents amb els mateixos números.
Agraeixen l’atenció que han tingut amb el seu grup en acceptar les seves
propostes per això la seva abstenció.
Intervé el Sr. Carles Guillén agraint l’abstenció als pressupostos, la voluntat de
l’equip de govern i l’alcalde d’arribar amb diferents acords en els pressupostos,
evidentment, la ciutadania vol que arribin a acords. Cal intentar oblidar-se del
2019 enrere.

JORDI CABRE MARTORELL
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El gasto de mantenimiento de zonas perimetrales de las urbanizaciones baja
de 29.000€ a 5.000€, totalmente insuficiente.
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Sobre les escombraries creu que es impossible adequar la taxa al cost real del
servei perquè es absurd pujar una taxa quan el servei no funciona. Sabem que
el té delegat el consell Comarcal i cal donar un vot de confiança
Un altre element coadjuvant al precari funcionament és l’incivisme, com a
exemple, la deixalleria, estant tancada es deixen les escombraries a la porta.
És intolerable. Per apujar s’hauria d’esperar a tenir un millor servei. La licitació
és molt nova. Ha de tenir un període d’aclimatació. Ha guanyat la mateixa
empresa, però les condicions són diferents. Un vot de confiança se’ls ha de
donar.
La taxa no s’ha apujat per aquesta raó.

JOAN MORLÀ I MENSA
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En quant a les actuacions a les franges perimetrals, no s’hi destinen més fons
propis perquè tenim dues subvencions que financen el cost total. A la primavera
es faran tot el terme municipal, tenint en compte que el cost final és molt menor
perquè ja es va fer la feina important fa uns dos anys.

Sabem que amb la nova concessió s’han comprat camions nous i es canviaran
els contenidors, l’incivisme serà igual, però aquestes xifres, malgrat portem les
mateixes tones que el 2019, creixeran. Ara portaven la brossa a SIRUSA. Com
només tenia un forn, ara anirà a Botarell o a Tivissa amb un cost superior. Quan
no es pugui portar més brossa es pujaran els costos. S’haurà de pujar perquè
és el que costa el servei.

El Sr. López replica que quan al mes de novembre es va parlar de la modificació
impositiva, el seu grup municipal es va comprometre a no fer política de la
qüestió i li oferí el suport per pujar la taxa de recollida de RSU.

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. alcalde manifesta, respecte dels tributs municipals, es va fer l’exercici de
veure les dades impositives dels municipis dels voltants. En IBI urbà anem per
sota de la mitjana, però en béns de característiques especials, estem molt per
sobre. En quant a rústega, no hem modificat degut a la poca transcendència
que representa. En quant a l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica anàvem
per sota i ara estem a nivells similars.

02/06/2020 Secretari-Interventor

02/06/2020 Alcalde

Novament, gràcies per l’abstenció i també gràcies a Ciutadans per venir a les
reunions. Algun dia potser ens arribem a entendre.
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No sabem si s’ha tingut en compte que a les urbanitzacions on no estan els
carrers asfaltats i són irregulars s’haurà de fer una plataforma, una base de
formigó per als contenidors. No la veiem pressupostada.
El Sr. alcalde respon que aquesta obra anirà consignada a la primera
modificació de crèdit i que s’apujarà la taxa quan hi hagi un bon servei.

Firma 2 de 2
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I quan són tres 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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