ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 11 DE MARÇ DE
2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia onze de març
de dos mil vint-i-ú, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions els Srs./Sres. Regidors/es que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària del ple:
Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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ALCALDE:
Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM)
REGIDORS/ES:
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS)
Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL CATLLAR-ECG)
Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM)
Francesc Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM)
Antonio López López (PSC-CP)
M Montserrat Inglés Novell (PSC-CP)
Josep Plana Monné (PSC-CP)
Alícia Inglés Villena (PSC-CP)
Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR)
Jordi Eliseu Porta González (Cs)
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a tractar els punts inclosos a l’orde del
dia.
A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES
CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 14 DE GENER DE
2021, A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE 20 DE GENER DE
2021 I A LA EXTRAORDINÀRIA D’11 DE FEBRER DE 2021.
Es dóna compte de l’esborrany de les actes corresponents a les sessions
ordinària de data 14 de gener de 2021, a la sessió extraordinària urgent de 20
de gener de 2021 i a la extraordinària d’11 de febrer de 2021, les quals havien
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estat trameses juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
2

Acte seguit se sotmeten a votació els esborranys de les actes amb el següent
resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc
Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M Montserrat
Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia Inglés Villena
(PSC-CP), Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR) i Jordi Eliseu Porta
González (Cs).

JOAN MORLÀ I MENSA

Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA
CONTRACTACIÓ MENOR DE L’AJUNTAMENT.

INSTRUCCIÓ

DE

LA

Es dona compte de la següent proposta:
Fets:
La figura del contracte menor, introduïda a l’ordenament jurídic per la Llei
13/1995 de 18 de maig de contractes de les administracions públiques,
actualment es troba regulada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i
2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014, i en concret al seu article 118.
Amb la finalitat de garantir l’eficiència dels recursos públics i la lluita contra la
corrupció i el frau s’exigeix expressament als òrgans de contractació adoptar
les mesures adients per lluitar contra el frau, el favoritisme i la corrupció (art.
64.1). Al respecte, un dels procediments més tractats i analitzats tant per la
doctrina com pels diferents òrgans consultius i els tribunals ha estat la
contractació menor.
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Vots en contra: cap.
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La nova llei incrementa els documents a incorporar en els expedients de
contractació menor, amb a finalitat de garantir en la tramitació dels mateixos
que la contractació menor s’utilitzarà per atendre necessitats esporàdiques, no
previsibles i urgents per part de les diferents administracions públiques.
Així mateix, és d’aplicació la Resolució de 6 de març de 2019, de l’Oficina
Independent de Supervisió i Regulació de la Contractació (OIRESCON), per la
que es publica la Instrucció 1/2019, sobre contractes menors.
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Amb la finalitat de donar compliment als nous requisits per a la tramitació dels
expedients de contractació menor i alhora assegurar en connexió amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i control de la despesa i el principi d’integritat, ús
eficient dels fons públics, i fent ús de les facultats que la LCSP atorga a
l’administració local, es dicten aquestes instruccions en relació a la tramitació
dels contractes menors a l’ajuntament
La Instrucció s'estructura en un preàmbul, nou articles, una disposició final
relativa a l’entrada en vigor de la disposició i quatre annexes amb models de
documentació que ha de configurar l’expedient administratiu tramitat a l’efecte.
Fonaments jurídics:
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.
En exercici de la potestat d'autoorganització reconeguda als ens locals en els
articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local i 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i d'acord amb el
que preveu l'article 6 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector
públic i l'article 7 i concordants de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, respecte la
possibilitat de dictar instruccions i ordres de servei per a dirigir les activitats dels
òrgans administratius.
D'acord amb les facultats i competències conferides legalment al Ple de la
corporació per l'article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local i l'article 52 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,
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Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels
membres de la Corporació, acordi:
4

Primer.- Aprovar inicialment la Instrucció sobre la contractació menor de
l'Ajuntament del Catllar com a instrument que estableix directrius,
criteris i pautes per a la incorporació de les polítiques socials,
ambientals i d'innovació en la contractació municipal i de les seves
empreses públiques, que s'annexa al present acord.
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Segon.- Establir un termini d’informació pública d’un mes, comptador a partir
de l’endemà de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial
de la Província, a efectes de fomentar la participació dels agents
externs, empreses, tercer sector i ciutadania mitjançant la presentació
d'aportacions, suggeriments i propostes de millora.
L'esmentat anunci també serà publicat al tauler d'anuncis i a la pàgina
web de l'ajuntament.
Tercer.- Disposar que, si no s'hi formula cap aportació, suggeriment, proposta
de millora durant el termini d'informació pública la Instrucció restarà
aprovada definitivament, sens perjudici que mentrestant es pugui
iniciar la seva implementació.
Quart.-

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

ANNEX:

JORDI CABRE MARTORELL
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INSTRUCCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ MENOR
La figura del contracte menor apareix regulada per primera vegada en la Llei
13/1995 de 18 de maig de contractes de les administracions públiques.
Actualment es troba ordenada a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i
2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.
En concret, als articles i disposicions següents: 29.8, 36.1, 63.4, 118, 131.3,
131.4, 153, 154.5, 308.2, 310, 318, 321.2.a, 335.1, 346.3, Disposicions
addicionals tercera, novena, cinquanta-quatrena i Disposició final primera.
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La normativa interna ha transposat les Directives europees referides al propi
títol de la Llei i tant aquelles com aquesta han deixat clar que entre els objectius
comunitaris a assolir, pren gran força el de transparència.
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Així, la Directiva 2014/23/UE estableix que la transparència es fonamental per
assegurar la integritat en la contractació pública: “la trazabilidad y transparencia
de la toma de decisiones en los procedimientos de contratación es fundamental
para garantizar unos procedimientos adecuados, incluida la lucha eficaz contra
la corrupción y el fraude” (considerand 126).
La Directiva 2014/24/UE estableix que “La adjudicación de contratos públicos
por las autoridades de los Estados miembros o en su nombre ha de respetar
los principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en
particular, la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la
libre prestación de servicios, así como los principios que se derivan de estos,
tales como los de igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo,
proporcionalidad y transparencia” (considerand 1).
L’exposició de motius de la Llei de Contractes diu que: “ Los objetivos que
inspiran la regulación contenida en la presente Ley son, en primer lugar, lograr
una mayor transparencia en la contratación pública, y en segundo lugar el de
conseguir una mejor relación calidad-precio”.
La Llei de Contractes ha estat modificada en diverses ocasions. La més
significada pel que fa a la contractació menor és la operada mitjançant el Reial
decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual s’incorporen a
l’ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l’àmbit
de la contractació pública en determinats sectors, d’assegurances privades, de
plans i fons de pensions, de l’àmbit tributari i de litigis fiscals, que dóna una nova
redacció a l’article 118 de la Llei, que és la norma reguladora bàsica, en que es
suprimeix la limitació referent al volum màxim de contractes adjudicats a un
mateix empresari i estableix una tramitació simplificada respecte de determinats
contractes menors per raó de la quantia i el sistema de pagament.
En quant a aquesta darrera esmena, s’introdueix un apartat 5 a l’article 118 de
la LCSP, que regula un règim especial i simplificat per a la tramitació de
l’expedient dels contractes menors de valor estimat igual o inferior als 5.000
euros, sempre que el seu pagament es verifiqui a través del sistema
d’avançament de caixa fixa o d’un altre de similar per efectuar pagaments
menors. En aquests casos, no cal incorporar a l’expedient l’informe de l’òrgan
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de contractació justificatiu de la necessitat i de no haver-se alterat l’objecte per
evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.
6

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, estableix una sèrie d’obligacions de transparència i
publicitat de l’activitat contractual que afecten específicament la contractació
menor de totes les administracions públiques.
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L’article 95 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
estableix que l’àmbit de la contractació pública és un servei comú de gestió
compartida.
La contractació menor és, la més emprada en el nostre ajuntament i per aquest
motiu es considera necessari adoptar aquesta instrucció que conjuga l’agilitat i
la simplificació administrativa que caracteritza aquest tipus contractual amb
garanties de justificació i publicitat en la tramitació del procediment
d’adjudicació dels contractes menors.
Article 1. Objecte i finalitat
Aquesta instrucció té per objecte regular la tramitació administrativa dels
contractes menors que promogui l’ajuntament i que aquesta tramitació s’ajusti
als principis que estableix l’article 1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (en endavant, LCSP), en la mesura que li siguin
aplicables.
És igualment objecte d’aquesta instrucció l’establiment dels diferents models de
documents administratius que s’han d’emprar per tramitar els contractes
menors, a l’efecte d’homogeneïtzar la documentació que es generi durant els
procediments que se segueixin.
Article 2. Àmbit d’aplicació
Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a
40.000 €, quan es tracti de contractes d’obres, i els contractes de valor estimat
inferior a 15.000 €, quan es tracti de contractes de subministrament o de
serveis. També pot tramitar-se la contractació d’acord amb les normes que
s’estableixen per al contracte menor en el cas de contractes privats de valor
estimat inferior a 15.000 €, excepte quan es tracti de contractes privats de
subscripció a revistes i a altres publicacions, sigui quin sigui el seu suport, i de
contractes privats d’accés a la informació continguda en bases de dades
especialitzades amb un valor estimat, en ambdós casos, igual o superior al que
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s’estableix com a llindar per als contractes de subministraments subjectes a una
regulació harmonitzada, d’acord amb l’article 22.1 b de la LCSP.
7

Les quantitats esmentades i altres llindars econòmics que es fixin en la
instrucció no inclouen l’import de l’impost sobre el valor afegit.

JOAN MORLÀ I MENSA

Article 4. Règim jurídic
Els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari
amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per
dur a terme la prestació. Cal seguir la tramitació establerta en els articles
següents d’aquesta instrucció.
Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any, no poden
ser objecte de pròrrogues (encara que la durada total del contracte sigui inferior
a un any) ni se’n poden revisar els preus, i perquè siguin aprovats no cal haver
constituït una garantia definitiva.
L’empresa o contractista individual adjudicatari del contracte menor tindrà dret
al pagament del preu convingut un cop la prestació hagi estat efectuada, amb
la modalitat de pagament total o parcial, mitjançant abonaments a compte,
sempre que així s’hagi establert en el contracte, o, en el cas de contractes de
tracte successiu, mitjançant el pagament en cada venciment que s’hagi
estipulat. El pagament del preu en el contracte
privat de subscripció a revistes i a altres publicacions, sigui quin sigui el seu
suport, i el pagament del preu en el contracte privat d’accés a la informació
continguda en bases de dades especialitzades s’ha de fer tal com s’estableixi
en les condicions que regeixin aquests contractes. És admissible el pagament
amb anterioritat al lliurament o la realització de la prestació, sempre que
aquesta modalitat de pagament respongui als usos habituals del mercat.
Article 5. Tramitació
Per tal que l’òrgan de contractació pugui aprovar el contracte menor i la despesa
corresponent cal que consti a l’expedient la documentació següent:
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Article 3. Àmbit subjectiu
Als efectes d’aquesta instrucció, es considera que la Fundació Castell del
Catllar ha d’aplicar la instrucció de manera supletòria, mentre no aprovi la seva
pròpia instrucció.
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a) Informe proposta de contractació menor, d’acord amb el model que recull
l’annex 1 d’aquesta instrucció, en el qual ha de constar, com a mínim, la
informació següent:
 la descripció de l’objecte;
 la idoneïtat i la necessitat de la contractació;
 la justificació expressa que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar
l’aplicació de les regles generals de la contractació;
 la justificació de la insuficiència de mitjans (en el cas de contractes de servei).
b) Informe jurídic de la Secretaria.

JOAN MORLÀ I MENSA

d) Declaració responsable del contractista, d’acord amb el model que recull
l’annex 2 d’aquesta instrucció.
e) Certificat existència de crèdit, d’acord amb el model que recull l’annex 4
d’aquesta instrucció.
f) En el contracte menor d’obres, el projecte o la memòria valorada
corresponents quan les normes específiques així ho requereixin i, si escau,
l’informe de supervisió quan els treballs afectin l’estabilitat, la seguretat o
l’estanquitat de l’obra, d’acord amb l’article 235 de la LCSP.
g) En els contractes menors de naturalesa privada, el contracte privat signat pel
contractista i l’òrgan de contractació.
Un cop aprovat el contracte menor per part de l’òrgan de contractació i abans
de l’inici de l’execució de la prestació, s’ha d’incorporar a l’expedient el contracte
degudament signat en el cas de contractes menors de naturalesa privada.
Una vegada el contracte s’hagi executat, s’ha d’incorporar a l’expedient la
factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixen la Llei de
contractes del sector públic i la resta de normativa concordant.
La secretaria és l’encarregada de tramitar els contractes menors.
Article 6. Publicitat al perfil del contractant
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c) Pressupost relatiu a la realització de l’objecte del contracte per part del
contractista.
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Si es considera convenient, es pot publicar l’oferta de contracte menor al perfil
de contractant per tal que qualsevol empresari pugui presentar la seva
proposició.
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En aquest cas, i amb caràcter previ a l’elaboració dels documents que estableix
l’article 5 d’aquesta instrucció, s’ha de crear un quadre de característiques
tècniques, d’acord amb el model que recull l’annex 3 d’aquesta instrucció, en
què ha de constar de manera detallada l’objecte del contracte, amb les
obligacions específiques del contractista —amb la inclusió de la nomenclatura
del vocabulari comú dels contractes públics (CPV)—, el pressupost base del
contracte, la durada i els terminis d’execució del contracte, i els criteris
d’adjudicació del contracte que han de permetre a l’òrgan de contractació
adjudicar el contracte a l’oferta de l’empresari amb la millor relació qualitat-preu.
El quadre de característiques del contracte menor s’ha de publicar al perfil del
contractant durant el termini de deu dies naturals, i els empresaris interessats
han de presentar telemàticament la seva oferta, mitjançant el sistema el perfil
del contractant.
Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, s’ha de tramitar el contracte
menor d’acord amb les previsions que estableix l’article 5 de la instrucció i ha
d’afegir com a informació essencial de l’informe proposta, en l’apartat «Idoneïtat
i necessitat de la contractació», d’acord amb l’article 5 a d’aquesta instrucció, la
motivació de l’elecció del contractista. L’informe proposta i la resolució de
l’òrgan de contractació d’adjudicació del contracte menor s’han de publicar al
perfil del contractant.
Article 7. Tramitació simplificada de pagaments menors
S’han de tramitar de forma simplificada les despeses que tinguin un valor
estimat individualitzat inferior a 5.000 € i que tinguin com a sistema de
pagament la bestreta de caixa fixa o el sistema anàleg que especifica aquest
article.
S’han de proposar i motivar anualment les despeses i les aplicacions
pressupostàries a què es podran aplicar els pagaments menors i ha d’efectuar
la retenció de crèdit corresponent. L’òrgan de contractació ha d’aprovar la
resolució, prèvia fiscalització de la Intervenció General, en els termes establerts
en l’article 25.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RCIL), que
siguin aplicables al procediment.
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Un cop autoritzats els pagaments menors, el gestor pot executar les despeses
menors, que té la possibilitat d’agrupar en un expedient únic anual. A
l’expedient, s’hi han d’incorporar les factures, conformades degudament, que
han de reunir els requisits que estableixen la Llei de contractes del sector públic
i la resta de normativa concordant.
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La factura, juntament amb el document comptable ADO, s’ha de trametre a
comptabilitat, la qual, mitjançant relacions conjuntes, ha de tramitar l’aprovació
dels pagaments menors i lliurar-la a la Tresoreria perquè efectuï els pagaments
amb prioritat, atesa la poca quantia d’aquests.
Finalitzat l’exercici, s’ha d’elaborar una relació justificativa de les despeses
ateses mitjançant aquest procediment, els justificants i les factures de les quals
s’han d’incloure a l’expedient indicat en el punt anterior. La relació esmentada
ha de ser aprovada pel president/a de l’entitat respectiva, amb la intervenció
prèvia de la Intervenció General, en els termes que estableix l’article 27 del
RCIL. De conformitat amb l’article 27.2 del RCIL, els resultats obtinguts d’aquest
control s’han d’elevar anualment al Ple de la corporació.
El gestor és el responsable de constatar, en cada moment, l’existència de crèdit
per efectuar la despesa menor amb tramitació simplificada i que no s’està
alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació.
Article 8. Subscripció a revistes, publicacions i contractació de l’accés a
bases de dades
De conformitat amb Disposició Addicional Novena de la LCSP per a la
subscripció a publicacions i revistes i accés a bases de dades així com dels
serveis necessaris per a la subscripció o contractació anteriorment esmentades
haurà d’estar-se a les normes previstes per a la contractació menor
independentment de la seva quantia i sempre que el contracte no estigui
subjecte a regulació harmonitzada.
En aquest sentit i per a la subscripció a publicacions i revistes i la contractació
de l’accés a bases de dades no seran aplicable els límits quantitatius per a la
contractació menor establerts en la LCSP i en les presents instruccions, haventse d’incorporar únicament a l’expedient l’informe acreditatiu de la necessitat de
la contractació i la resolució acordant la contractació i alhora autoritzant i
disposant la corresponent despesa.
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Article 9. Publicació
Els contractes menors no subjectes a tramitació simplificada s’han de publicar
al portal de transparència i al perfil del contractant de cada entitat, almenys
trimestralment, i han de contenir com a mínim la informació següent: l’objecte,
la durada, l’import d’adjudicació (inclòs l’impost sobre el valor afegit) i la identitat
de l’adjudicatari. La llista de contractes s’ha d’ordenar prenent com a referència
la identitat de l’adjudicatari.
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Els contractes menors no subjectes a tramitació simplificada adjudicats durant
l’any natural s’han de comunicar al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, com a molt tard, dins del primer trimestre de l’any
següent.
Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta instrucció entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicada al Butlletí
Oficial de la Província.
ANNEX 1
INFORME PROPOSTA DE CONTRACTE MENOR
Departament:
1. Dades d’identificació del contracte.
Objecte:
CPV:
Termini d’execució:
Competència pròpia (arts. 36 o 37 de la LRBRL): Sí/No
Documents adjunts: __ Informe
__ Pressupost
__ Proposta AD
Documents específics: (Obres: Cal adjuntar-hi el projecte, si escau.)
2. Dades d’identificació de la persona del contractista.
NIF:
Nom / Denominació social:
Adreça:
Codi postal:
Població:
Província:
3. Dades econòmiques del contracte (escollir opció)
Contracte amb preu global:
Preu (IVA exclòs):
IVA aplicable / Exempt d’IVA:
Crèdit total disposat per al contracte (IVA inclòs):
Contracte amb preu/s unitari/s:
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Preu (IVA exclòs):
IVA aplicable / Exempt d’IVA:
Crèdit total disposat per al contracte (IVA inclòs):
12

4. Aplicació pressupostària.
Any

Orgànica

Programa

Econòmica

Núm.
operació AD

Import (IVA
inclòs)

5. Descripció de l’objecte.
(Cal justificar la idoneïtat, la necessitat de la contractació i, en el cas de
contractes de serveis, la insuficiència de mitjans.)
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6. Informo:
Que, d’acord amb l’article 118 de la LCSP, aquest procediment de contractació
no altera l’objecte per evitar l’aplicació de les regles generals de la contractació.
El Catllar, a data de la signatura digital.
ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL CONTRACTISTA
1. Departament:
2. Dades econòmiques del contracte
Objecte:
Preu:
IVA:
Total:
3. Dades d’identificació del contractista
NIF:
Nom / Denominació social:
Adreça:
Codi postal:
Població:

Província:

Advertiment: Cal que empleneu els dos apartats següents, i així accepteu que
les notificacions derivades d’aquest expedient s’efectuïn per via electrònica.
Adreça electrònica:
Telèfon mòbil:
4. Dades d’identificació del representant legal de l’empresa
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Declaració responsable: L’empresari esmentat declara, sota la seva
responsabilitat, que l’empresa que representa està capacitada per contractar
amb el sector públic, en els termes que estableixen els article 65 a 70 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, i que no està incursa
en cap de les prohibicions especificades a l’article 71 de la dita Llei. Així,
manifesta:
a) que, a l’efecte d’acreditar el que declara, està informat que l’ajuntament podrà
sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i a la Tresoreria General
de la Seguretat Social les dades relatives a l’estat d’acompliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social;
b) que executarà l’objecte del contracte complint estrictament les instruccions
que li doni el cap del departament que en tingui encomanats el control i la
supervisió.
Les dades del contractista seran tractades per l’ajuntament, com a responsable
del tractament en els termes de l’article 4.7 del Reglament general de protecció
de dades —Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016—, per gestionar el procediment de contractació i les
actuacions que se’n derivin. La legitimació del tractament es fonamenta en el
compliment de les relacions contractuals. Les dades del contractista s’hauran
de publicar d’acord amb la normativa de transparència i de contractes del sector
públic. Per exercir els drets d’accés a les dades, rectificació, supressió,
portabilitat, limitació del tractament i oposició caldrà que s’adreci a l’ajuntament.
El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la
qual tingui accés en l’execució del contracte i que, per la seva pròpia naturalesa,
hagi de tenir caràcter reservat. Aquest deure s’haurà de mantenir amb
posterioritat a la resolució de la relació contractual. Així mateix, haurà de complir
el Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
(LOPDGDD), en relació amb les dades personals dels interlocutors o
representants de l’ajuntament amb qui es relacioni. En cas que l’execució del
contracte comportés el tractament de dades personals responsabilitat de
l’ajuntament, d’acord amb la disposició addicional 25.2 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, el contractista tindria la
consideració d’encarregat del tractament en el sentit i amb les obligacions que
estableixen l’article 28 del Reglament general de protecció de dades i els
articles 28 i 33 de la LOPDGDD. Així, hauria de seguir les instruccions de
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l’ajuntament en relació amb el tractament de dades i assumiria les obligacions
de confidencialitat especificades a l’annex de confidencialitat.
ANNEX DE CONFIDENCIALITAT
En virtut dels serveis que es presten a l’ajuntament, el contractista que accedeix
a dades personals responsabilitat de l’ajuntament i que les tracta n’assumeix la
condició d’encarregat del tractament.
Per aquest motiu, es compromet a establir, complir i respectar les obligacions
següents:
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1. Tractar la informació i les dades personals a què tingui accés únicament i
exclusivament per a les finalitats directament relacionades amb els serveis
contractats. En cap cas pot utilitzar les dades per a finalitats diferents.
2. Mantenir la confidencialitat absoluta, la reserva i el secret professional
estricte respecte de la informació o les dades personals, i no divulgar-les,
publicar-les, difondre-les o posar-les a disposició de terceres persones, ja sigui
directament o bé indirectament, sense l’autorització expressa de l’ajuntament,
ni tan sols a l’efecte de conservar-les.
3. Prendre totes les mesures de seguretat necessàries, de conformitat amb
l’article 32 del Reglament general de protecció de dades.
4. Informar el seu personal i els seus col·laboradors de les obligacions
establertes en aquest document.
5. Respectar les condicions que estableixen els article 28.2 i 28.4 del Reglament
general de protecció de dades si fos necessari recórrer a un altre encarregat
del tractament.
6. Assistir l’ajuntament sempre que sigui necessari perquè pugui complir amb
l’obligació de respondre a sol·licituds que tinguin per objecte l’exercici dels drets
dels interessats que estableix el Reglament general de protecció de dades.
7. Eliminar dels seus arxius i retornar totes les dades personals, un cop hagi
finalitzat la prestació del servei, i suprimir-ne les còpies existents, tret que sigui
necessari conservar les dades personals en virtut d’una obligació legal.
8. Posar a disposició de l’ajuntament la informació necessària per demostrar
que compleix les obligacions que estableix l’article 28 del Reglament general
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de protecció de dades, i permetre i contribuir que facin auditories, incloses
inspeccions, l’ajuntament o un altre auditor autoritzat per aquesta.
15

9. En el cas que, com a entitat encarregada del tractament, destini les dades a
finalitats diferents a les estipulades, les comuniqui o les utilitzi incomplint les
instruccions establertes, serà considerat responsable del tractament i haurà de
respondre de les infraccions en què hagi incorregut.
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10. Fer-se responsable enfront de l’ajuntament de tots els danys i perjudicis que
li hagi causat i que siguin conseqüència de la inobservança de les obligacions
contretes, incloent-hi els danys i perjudicis que es derivin de reclamacions de
tercers o de procediments sancionadors oberts per l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades.
Les obligacions de confidencialitat que estableix aquest contracte tenen una
durada indefinida i es mantindran en vigor, per qualsevol causa, posteriorment
a la finalització dels serveis prestats.
Signat digitalment
ANNEX 3
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
A. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT:
Ajuntament del Catllar
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:
SERVEI GESTOR:
Serveis Tècnics/Secretaria
Perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=catllar&reqCode=
viewDetail&idCap=2272802
Direcció de l'òrgan de contractació: Plaça de la vila, 1, 43764, El Catllar
Correu electrònic de l'òrgan de contractació: secretaria@elcatllar.cat
B.TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Expedient número
.../2021
Tipus de
Contracte:
Tipus de Procediment:
Tramitació:
Forma de presentació d'ofertes: Electrònica
Cap recurs especial: No
Contracte subjecte a regulació harmonitzada: No
C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE
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És objecte del present el
D. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
Pressupost base (Impost sobre el valor afegit (IVA)
exclòs):

Tipus d'IVA aplicable:
21%

Pressupost base (IVA
inclòs):

E. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
Pressupost base de licitació (IVA exclòs):
TOTAL VALOR ESTIMAT:
F. TERMINI D'EXECUCIÓ

G. PRÒRROGA

mesos

H. TERMINI DE
GARANTIA

No
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No
I. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
No
J. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
No/Si:
K. REVISIÓ DE PREUS
No
L. GARANTIES
PROVISIONAL: No s’exigeix
DEFINITIVA: Sí / No s’exigeix
M. ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS
No
N. SUBROGACIÓ
No
O. SUBCONTRACTACIÓ
No
P. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES
No
Q. DADES DE FACTURACIÓ
Entitat contractant
Òrgan de contractació
Òrgan amb competències en matèria de
comptabilitat
Destinatari de la prestació

Ajuntament del Catllar

El Catllar, a data de la signatura digital.
ANNEX 4
CERTIFICAT EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
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Reserva de crèdit núm.: .....................
17

Que a l’aplicació pressupostaria .................. hi ha crèdit adequat i suficient per
a l'execució del contracte de ..................... per un import de ...............................
€ més .......................... d'IVA (al tipus del __%), essent el total de
............................... €.”
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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 (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc
Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M
Montserrat Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP) i Alícia
Inglés Villena (PSC-CP).
Vots en contra: cap.
Abstencions: Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR) i Jordi Eliseu
Porta González (Cs).
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ 2021.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
intervé el Sr. Daniel Rodríguez: “Jo si que volia dir algo Joan. Bueno ara ho
has dit, ho vam comentar l'altre dia a junta de portaveus, entenc que és un
document que està obert durant l'any, veritat?”
El Sr. alcalde: “Si”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale. Home jo si que volia comentar que, bueno el fet
que estigui obert, ens fa arribar al nostre grup a dues conclusions, la primera és
que així durant l'any potser coneixem els projectes aquests secrets que es fan,
comentar el dia PSC va aprovar els pressupostos municipals, i la segona és
que com ja és habitual en els últims temps, aquest govern li manca previsió,
organització i ser una mica més ambiciós en els projectes d'aquest municipi, ja
que fins ara anem al dia, veient el pla, i per res reflecteixen en cap moment les
necessitats del nostre municipi.”
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El Sr. alcalde: “Bé això de que no reflecteixen les necessitats del municipi, és
una afirmació molt generalitzada que no comparteixo en lo més mínim, perquè
generalitzar, fer una afirmació tan general d’un municipi de quatre mil quatrecents o ja no me’n recordo de la xifra, potser més elevada, fer una afirmació tan
generalitzada és excessiva, al meu entendre, perquè si mires tot el redactat,
tota la relació que hi ha, mare de déu! Fa, dona, digue’m es fa extensible a molt
bona part de la població, però bé, es la teva opinió, i la respecto. Hi ha alguna
cosa més?”
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Tot seguit 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.
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.
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En conseqüència, proposo que el Ple de l’ajuntament adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar el Pla anual de Contractació de l’exercici pressupostari 2021
i/o períodes plurianuals successius següent:
OBJECTE
Instal·lació lluminàries Esplai Tarragoní
redacció del projecte bàsic i executiu, redacció i
seguiment del projecte de llicència ambiental, direcció
d’obra, redacció del programa de control de qualitat,
redacció de l’estudi de seguretat i salut, del pavelló
poliesportiu.
Rènting vehicle Guàrdia Municipal
Adequació del clavegueram del carrer del Requet
Execució escomesa elèctrica per al subministrament
de la deixalleria supramunicipal
Adquisició d’instruments per a l’escola de música
Adquisició de mobiliari per a l’escola de música
Confecció inventari municipal de béns
Construcció gual al llit del riu (pont carretera)
Manteniment urbanització Mas de Pallarès
Construcció pista esportiva a Mas de Pallarès
Instal·lació punts de càrrega de vehicles elèctrics
Construcció de pavelló esportiu model PAV 2
Construcció bústies a Mas de Moregons
Arranjament carrers a urbanitzacions
Adquisició números de policia
Manteniment camins i vies municipals
Adequació sala office de les oficines municipals

PROCEDIMENT
Obert, regulació harmonitzada
Concurs de projectes (obert
simplificat)
Obert abreujat
Menor
Menor
Obert abreujat
Obert abreujat
Obert abreujat
Menor
Menor
Obert simplificat
Menor
Obert simplificat
Menor
Menor
Obert abreujat
Obert abreujat
Menor
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Transport escolar alumnes institut escola l’Agulla
Socorrisme aquàtic piscines municipals
Neteja dependències municipals
Llegenda imports
OBRES
SUBMINISTRAMENT
I SERVEIS
SERVEIS ANNEX IV

MENOR

OBERT
ABREUJAT

40.000
€
15.000
€

< 80.000 €
< 60.000 €

Obert simplificat
Obert abreujat
Obert ordinari

OBERT
SIMPLIFICA
T
≤ 2.000.000
€
≤ 139.000 €

OBERT

20

HARMONITZA
T

≤ 5.349.999,99
€
≤ 213.999,99 €

≥ 5.350.000 €

≤ Fins a 750.000 €

> 750.000 €

≥ 214.000 €

Valor estimat del contracte (no inclou l’IVA)
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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.
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:
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
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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.”
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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 (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc
Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M
Montserrat Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP) i Alícia
Inglés Villena (PSC-CP).
Vots en contra: Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR).
Abstencions: Jordi Eliseu Porta González (Cs).
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta
4. PROPOSTA D’APROVACIO DE LA LIQUIDACIÓ DE L’OBRA MUNICIPAL
ORDINÀRIA DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI EDUCATIU DESTINAT A
ESCOLA DE MÚSICA I AULARI DE L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
intervé el Sr. Daniel Rodríguez: “Jo sí. No sé si algun company o companya vol
dir algo més. Bueno jo és que abans de passar a votació si que m’agradaria
aclarir una cosa, i havia manifestat anteriorment, crec, com pot ser un projecte
que s'adjudica, en un dels seus criteris, o sigui, en un dels seus punts per criteri
econòmic, acabi tenint un una desviació del, me sembla que del 20 per cent, o
per allí”.
El Sr. alcalde: “Un vint”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale, es que hi ha alguna cosa que estava dins el
projecte inicial, com és la demolició de la pallissa aquesta que forma part del
conjunt, no, de la Masia de Queralt, que això no s’ha executat, això s’ha
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descomtat? per que és que és que si no s’ha descomptat, a llavors la desviació
és encara més gran, no? i no comprenem que amb aquests números es pugui
proposar l'aprovació d'aquesta liquidació, no ho entenem, ja avanço que el vot
el nostre grup serà negatiu, i no és que només serà negatiu, és que el nostre
grup demanarem una auditoria externa per a veure com ha quedat tot això. I a
veure que ha passat.”
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El Sr. alcalde: “D’acord. Té una desviació d'un vint i la llei permet fins un 50%,
això no és cap excusa, però bueno intentarem, estem dintre d'una normalitat,
jo bé, repeteixo, és la opinió de cada grup i aquesta és la seva. Hi ha alguna
cosa més?”
El Sr. Antonio López: “Si, jo ja avanço que el nostre grup votarà a favor, votarà
a favor per coherència, perquè a més a més si aquest punt no s’aprova, lo que
passarà és que l’empresa constructora nos demandarà, acabarà en un jutjat,
en un cas, un cent per cent guanyarà el judici perquè hi ha dos informes a favor,
de dos arquitectes i tenim que pagar a més a més, lo que tenim que pagar ara,
i a més a més los costos, los interessos de demora, etc. etc., per tant, nosaltres
ja diem que sí que votarem a favor, si que és veritat que aquestos costos, estem
parlant simplement del que ha sigut la construcció de l’edifici, però aquestos
costos són molt més amplis, que possiblement avui no toca, tocarà en un altre
ple, parlar d’això, perquè bueno, s’haurà de sumar los costos del projecte,
costos d’actuacions arqueològiques, de prospeccions geotècniques, etc. etc. hi
ha uns altres costos que no estan reflectats aquí, perquè aquí sols estem
parlant de lo que ha sigut pròpiament la construcció només, per lo tant d’això
no tenim res que dir però, a part recordo que fa un par de plens, una altra partida
que se tendrà que executar, que no està executada, que és per al tema del pati,
tot això se tendrà que sumar, i al final sabrem quan ha sigut el cost real de fer
aquest edifici molt maco, d’això estic d’acord amb tu, que ha quedat molt bé, i
tal, però bueno, el nostre grup ja avanço que votarà a favor d’aquesta proposta.”
Tot seguit es dona compte de la següent proposta:
Antecedents:
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 23 de maig de 2019 es va aprovar
l’expedient de contractació de l’obra municipal ordinària de construcció d’un
edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de l’institut escola l’Agulla
mitjançant procediment obert simplificat, amb diversos criteris d’adjudicació,
amb pressupost base de licitació de 1.922.434,44 € (IVA inclòs) al tipus del
21%, i una durada del contracte 8 mesos. Alhora es va aprovar el plec de

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

a9c367e56ece4aa1b350537f1025d446001

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

22

clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars i es disposà
l'obertura del procediment d'adjudicació.
23

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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Per acord de la Junta de Govern Local de 21 de novembre de 2019 es va
adjudicar el contracte per a la prestació del servei de direcció facultativa de les
obres del projecte executiu de la construcció d’un edifici educatiu destinat a
escola de música i aulari de l’Institut Escola L’Agulla, a l’empresa BALCELLS
ARQUITECTES SLPU, amb NIF B43652817, per import de 72.600 € (setantados mil sis-cents euros), IVA inclòs, amb el desglossament següent: 60.000
euros de principal i 12.600 euros corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit
(IVA), que inclou la tasca de coordinador de seguretat i salut de les obres, que
exerceix l’arquitecte tècnic Sr. Juan Bioko Rios Sota, col·legiat número 1681 del
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Tarragona (COAATT).
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.
Per part de la direcció facultativa de les obres, la societat BALCELLS
ARQUITECTES SLPU, s’ha lliurat la proposta de liquidació de l’obra amb un
diferencial de 385.629,88 € equivalent a un increment del 20% del cost inicial.
L’arquitecte municipal ha emès l’informe que es transcriu tot seguit:
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Substanciats els tràmits administratius preceptius, acreditades les
circumstàncies declarades en seu d’adjudicació provisional i constituïda la
garantia definitiva per respondre del compliment del contracte, mitjançant acord
del Ple de data 14 de novembre de 2019 es va adjudicar el contracte per a
l’execució de l’obra a l’empresa VORACYS, SL per import de 1.540.861,34 €,
més 323.580,88 € d’IVA, essent el total de 1.864.442,22 €.
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“ [...] A data 16 de gener de 2021 el Sr. Eloi Balcells Teres, actuant en qualitat
de director de l’obra de construcció de l’edifici educatiu, destinat a escola de
música i institut de l’escola l’Agulla, per tal de sol·licitar la modificació del
projecte de les obres, va presentar els següents documents:
1. Formulari de la proposta de modificació del projecte d’obres aprovat per
l’ajuntament del Catllar,
2. Memòria tècnica en relació de la proposta de modificació del projecte
d’obres aprovat per l’ajuntament del Catllar,
3. Còpia de l’acta de replanteig signada a data 5 de desembre de 2019, i
els fulls d’assumeix de la direcció de l’obra i de l’execució de l’obra, així
com la designació del coordinador de seguretat i salut,
4. El certificat final d’obra visat i signat a data 17 de desembre de 2020, així
com el corresponent annex al certificat final de la direcció de l’obra i la
relació de controls d’obra i resultats,
5. Els plànols de l’estat final de l’obra, tant en format editable (dwg) com no
editable (pdf),
6. Projectes complementaris d’execució d’obra, tals com el de
modificació/adequació de la fonamentació de l’edifici i el del sistema de
calefacció i ventilació de l’edifici,
7. Les legalitzacions de les instal·lacions elèctrica, petrolífera i de
l’ascensor,
8. El certificat d’eficiència energètic de l’edifici i la verificació dels requisits
del CTE-HE0 i HE1,
9. Documentació econòmica de l’obra, que inclou les certificacions de l’obra,
les millores incloses, el modificat de projecte, la relació dels preus
contradictoris així com les seves actes d’aprovació signades, i el resum
de la liquidació de l’obra,
10.
Els informes mensuals de l’obra previstos al contracte de la direcció
de l’obra,
11.
Altres informes, tals com l’informe previ sobre l’execució de
l’estructura de fusta, el de la intervenció arqueològica, el de
modificació/adequació de la fonamentació de l’edifici, un sobre el termini
d’execució i liquidació de l’obra pel Departament d’Ensenyament, un
certificat de l’empresa subministradora de la fusta estructural i un informe
al voltant de les incidències ocorregudes durant l’execució de l’obra,
12.
Documentació relativa al control de qualitat dels materials emprats
i de les solucions constructives,
Segons l’article 205 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

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

a9c367e56ece4aa1b350537f1025d446001

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

24

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014:
25

“1. Les modificacions que no preveu el plec de clàusules administratives
particulars o que, tot i haver-les previst, no s’ajustin al que estableix l’article
anterior, només es poden efectuar quan la modificació en qüestió compleixi els
requisits següents:

JOAN MORLÀ I MENSA

2. Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista,
sempre que aquesta compleixi tots els requisits que recull l’apartat primer
d’aquest article, són els següents:
a) Quan esdevingui necessari afegir obres, subministraments o serveis
addicionals als inicialment contractats, sempre que es donin els dos requisits
següents:
1r Que el canvi de contractista no sigui possible per raons de tipus econòmic o
tècnic, per exemple que obligui l’òrgan de contractació a adquirir obres, serveis
o subministraments amb característiques tècniques diferents dels inicialment
contractats, quan aquestes diferències donin lloc a incompatibilitats o a
dificultats tècniques d’ús o de manteniment que siguin desproporcionades; i,
així mateix, que el canvi de contractista generi inconvenients significatius o un
augment substancial de costos per a l’òrgan de contractació.
En cap cas no es considera un inconvenient significatiu la necessitat de
formalitzar una nova licitació per permetre el canvi de contractista.
2n Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia
que no excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions
acordades de conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial,
IVA exclòs.
b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent derivi de circumstàncies
sobrevingudes i que siguin imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la
licitació del contracte, sempre que es compleixin les tres condicions següents:
1r Que la necessitat de la modificació derivi de circumstàncies que una
Administració diligent no hauria pogut preveure.
2n Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
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a) Que trobi la seva justificació en algun dels supòsits que enumera l’apartat
segon d’aquest article.
b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per
respondre a la causa objectiva que la faci necessària.
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3r Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que
no excedeixi, aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades
de conformitat amb aquest article, el 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.
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c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas se n’ha de
justificar especialment la necessitat, i s’han d’indicar les raons per les quals
aquestes prestacions no es van incloure en el contracte inicial.
Una modificació d’un contracte es considera substancial quan tingui com a
resultat un contracte de naturalesa materialment diferent del subscrit en un
principi. En qualsevol cas, una modificació es considera substancial quan es
compleixi una o diverses de les condicions següents:
1r Que la modificació introdueixi condicions que, si haguessin figurat en el
procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats
diferents dels seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent de
l’acceptada inicialment o haurien atret més participants en el procediment de
contractació.
En tot cas, es considera que es dona el supòsit que preveu el paràgraf anterior
quan l’obra o el servei resultants del projecte original o del plec, respectivament,
més la modificació que es pretengui, requereixin una classificació del
contractista diferent de la que, si s’escau, es va exigir en el procediment de
licitació original.
2n Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici del
contractista d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial.
En tot cas, es considera que es dona el supòsit que preveu el paràgraf anterior
quan, com a conseqüència de la modificació que es pretengui efectuar,
s’introduirien unitats d’obra noves amb un import que representaria més del 50
per cent del pressupost inicial del contracte.
3r Que la modificació ampliï de manera important l’àmbit del contracte.
En tot cas, es considera que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior
quan:
(i) El valor de la modificació suposi una alteració en la quantia del contracte que
excedeixi, aïlladament o conjuntament, el 15 per cent del seu preu inicial, IVA
exclòs, si es tracta del contracte d’obres, o el 10 per cent, IVA exclòs, quan es
refereixi als altres contractes, o bé que superi el llindar que en funció del tipus
de contracte sigui aplicable entre els que assenyalen els articles 20 a 23.
(ii) Les obres, els serveis o els subministraments objecte de modificació estiguin
dins de l’àmbit d’un altre contracte, actual o futur, sempre que s’hagi iniciat la
tramitació de l’expedient de contractació.”
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Un cop revisada la documentació econòmica presentada, en especial el
document de resum de liquidació de l’obra, s’han detectat unes errades de
càlcul amb les quanties de la baixa presentada, amb l’IVA i amb la quantificació
de les millores, per aquest motiu s’ha procedit a fer el recàlcul del resum de la
liquidació de l’obra que a continuació s’explica.
Segons consta a l’expedient, el pressupost d’execució material del projecte puja
la quantitat de 1.335.116,63€, mentre que el pressupost de contracta amb IVA
inclòs és de 1.922.434,44€. L’empresa adjudicatària de les obres va presentar
unes millores per valor PEM de 65.021,80€.
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PEM INICIAL PROJECTE
PEC INICIAL (IVA INCLÒS)

1.335.116,63€
1.922.434,44€

El pressupost d’execució material adjudicat puja la quantitat de 1.294.841,46€,
mentre que el pressupost de contracta adjudicat amb IVA inclòs és de
1.864.442,22€, quedant una baixa del 3,0166029626%. A més, l’empresa
adjudicatària de les obres va presentar unes millores per valor PEM de
65.021,80€.
PEM ADJUDICAT
PEC ADJUDICAT (IVA INCLÒS)
BAIXA APLICADA
MILLORES PRESENTADES

1.294.841,46€
1.864.442,22€
3,0166029626%
65.021,80€

El pressupost d’execució material executat provinent de les partides que
consten al projecte puja la quantitat de 1.260.010,09€ (amb la baixa ja inclosa).
Aplicant-hi el benefici industrial, les despeses generals i l’IVA resulta un PEC
que puja la quantitat de 1.814.288,53€ (inferior al PEC amb IVA inclòs adjudicat
a l’empresa). A continuació s’adjunta el resum de les certificacions de l’obra
efectuades i aprovades relatiu a les partides que consten al projecte:
NÚM. CERTIFICACIÓ
CERTIFICACIÓ 1
CERTIFICACIÓ 2
CERTIFICACIÓ 3
CERTIFICACIÓ 4
CERTIFICACIÓ 5
CERTIFICACIÓ 6
CERTIFICACIÓ 7

PEC (IVA INCLÒS) PEM
30.549,23€
21.216,22€
42.524.82€
29.533,18€
60.580,33€
42.072,60€
85.062,19€
59.075,07€
105.294,95€
73.126,57€
211.495,83€
146.882,30€
311.734,45€
216.497,29€
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CERTIFICACIÓ 8
CERTIFICACIÓ 9
CERTIFICACIÓ 10
CERTIFICACIÓ 11
TOTAL

240.371,15€
255.073,49€
293.380,75€
178.221,34€
1.814.288,53€

166.936,00€
177.146,67€
203.750,78€
123.773,41€
1.260.010,09€
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El pressupost d’execució material executat total s’obté de la suma de l’import
de les partides del projecte que han estat executades (1.260.010,09€) restantli les millores presentades en valor PEM (65.021,80€), més l’import PEM dels
preus contradictoris aprovats i executats (69.005,17€) i més l’import de les
partides que formen part del modificat del projecte no contemplades inicialment
(298.665,13€).
IMPORT PARTIDES EXECUTADES PROJECTE
IMPORT MILLORES PRESENTADES
IMPORT PREUS CONTRADICTORIS
IMPORT MODIFICAT PROJECTE
PEM TOTAL EXECUTAT

1.260.010,09€
-65.021,80€
69.005,17€
298.665,13€
1.562.658,59€

Per tant, la liquidació final de l’obra queda de la següent manera:
PEM TOTAL EXECUTAT
1.562.658,59€
BI + DG (19%)
296.905,13€
SUBTOTAL
1.859.563,72€
IVA 21%
390.508,38€
PEC TOTAL EXECUTAT
2.250.072,10€
A mode de resum de tota la liquidació de l’obra explicada, es presenta la
següent taula:
PEM INICIAL EXECUTAT PROJECTE (BAIXA APLICADA)
MILLORES PRESENTADES
PEM PARTIDES PROJECTE EXECUTADES
PREUS CONTRADICTORIS
PROJECTE MODIFICAT

1.260.010,09€
-65.021,80€
1.194.988,29€
69.005,17€
298.665,13€

PEM TOTAL EXECUTAT

1.562.658,59€

BENEFICI INDUSTRIAL + DESPESES GENERALS (19%)
SUBTOTAL

296.905,13€
1.859.563,72
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IVA (21%)

390.508,38€
29

PEC TOTAL EXECUTAT

2.250.072,10€

PEC INICIAL ADJUDICAT

1.864.442,22€

DIFERÈNCIA

385.629,88€

DIFERÈNCIA EN PERCENTATGE

120,68%
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Segons aquest resum, la diferència entre el PEC total executat i el PEC total
adjudicat és de 385.629,88€, és a dir, un 20,68% superior.
Les causes que han provocat aquesta diferència van ser completament
sobrevingudes i imprevisibles al moment de la licitació del contracte. Un cop
començades l’excavació per la fonamentació, hi va haver una diferència
important entre l’estudi geotècnic del projecte i la realitat, ja que una gran
quantitat d’excavació en roca no prevista en projecte va provocar un fort
increment del cost de l’obra. A més, el problema es va agreujar al comprovar in
situ la irregularitat del terreny que al final va provocar una modificació completa
de la fonamentació, prèvies consultes amb els geòlegs responsables de l’estudi
geotècnic i l’estudi específic necessari que consta a la documentació final
d’obra. Aquest fet no va ser previsible amb anterioritat aplicant tota la diligència
requerida.
A més, la modificació presentada no altera la naturalesa global del contracte, i
aquesta no implica una alteració en la seva quantia que excedeix del 50% del
seu preu inicial, IVA exclòs, tal com queda justificat al present informe. També
ha quedat justificat que s’han introduït les variacions estrictament
indispensables per respondre a la causa objectiva que les ha fet necessàries.
Per això, es constata que es compleixen les condicions fixades a l’article
205.2.b com a supòsit que pot justificar una modificació no prevista.
Respecte la modificació presentada, un cop revisada la documentació
aportada, s’ha constatat que les partides presentades es corresponen amb les
executades, que han estat les mínimes i indispensables per respondre a la
causa objectiva que les ha fet necessàries, que en aquest cas ha estat la
construcció de l’edifici complint amb la normativa vigent i les normes de la bona
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Per tot això, s’emet informe favorable a la proposta de modificació del projecte
d’obres aprovat sobre la construcció de l’edifici educatiu, destinat a escola de
música i aulari de l’institut escola l’Agulla [...]”
Fonaments de dret:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
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Llei 19/14, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pe qual s'aprova el Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no
contradigui a la LCSP.
A efectes de determinació de l’òrgan de contractació, en els termes del que
disposa la DA 2a de la LCSP, correspondrà a l’Alcaldia la competència com a
òrgan de contractació respecte als contractes el valor estimat dels quals no
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas, la
quantia de 6 milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianuals quan la seva
durada no sigui superior a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses, sempre
que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la
quantia assenyalada.
A efectes del contracte per l’execució de les obres incloses en el projecte de
construcció d’un edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de l’institut
escola l’Agulla, adjudicat a l'empresa VORACYS SL, amb NIF B65699092, per
import de 1.864.442,22 €, IVA inclòs, correspon doncs al ple la competència
com a òrgan de contractació.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
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Primer.- Aprovar la liquidació de l’obra municipal ordinària de construcció d’un
edifici educatiu destinat a escola de música i aulari de l’institut escola
l’Agulla, per import total de 1.859.563,72 € de principal més
390.508,38€ en concepte d’IVA, el que fa un total de 2.250.072,10 €.
Segon.- Aprovar i autoritzar el pagament de 385.629,88 €, IVA inclòs a favor
de l'empresa VORACYS SL, amb NIF B65699092 corresponents al
diferencial entre l’obra adjudicada i l’obra realment executada.
Tercer.- 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.
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Quart.-

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

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc
Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M
Montserrat Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP) i Alícia
Inglés Villena (PSC-CP).
Vots en contra: Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR).
Abstencions: Jordi Eliseu Porta González (Cs).
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
l’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
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Es dona compte de la següent proposta:
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles del 15 al
19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals.
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Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. La publicació dels textos
actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de
donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora de
comunicació informativa amb els ciutadans.
En aquest sentit, la modificació introduïda al text de l’ordenança fiscal municipal
obeeix, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
L’Ajuntament pretén aprovar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres amb l’objectiu d’incorporar-hi
una de les bonificacions que, amb caràcter potestatiu, preveu el Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
L’article 6 de la vigent ordenança fiscal, regulador de les bonificacions i
exempcions preveu, en cadascun dels seus tres apartats, les següents
bonificacions:
1.- una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'impost per a l’activitat
de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària.
2.- una bonificació del 25% per cent en la quota íntegra de l'impost per als béns
immobles en què s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric
de l’energia provinent del sol, o altres energies renovables.
3.- una bonificació del 60% per cent en la quota íntegra de l'impost als béns
immobles d’organismes públics d’investigació i els d’ensenyament universitari.
L’article 103.2 a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu
l’establiment d’una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric
artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració. Correspon
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aquesta declaració a el Ple de la Corporació i es d'acordar, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
33

L’ajuntament pretén afegir, doncs, les següents bonificacions amb la inclusió dels
apartats 4 i 5 a l’article 6 esmentat i amb el redactat següent:

JOAN MORLÀ I MENSA

5.- Es podrà deduir de la quota integra de l’impost, l’import equivalent al 50%
del de la taxa per l’atorgament de la llicència urbanística corresponent a la
construcció, instal·lació u obra que hagi meritat el mateix, en els casos de
construccions, instal·lacions u obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històricartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.
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:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de l'impost sobre construccions, instal•lacions i obres amb
la inclusió de les següents bonificacions potestatives al redactat
actual de l’article 6, afegint els numerals 4 i 5 amb el contingut literal
següent:
4.- Una bonificació del 95% per cent en la quota íntegra de l'impost,
en aquelles construccions, instal·lacions u obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de
l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. Aquesta declaració
l’haurà d’acordar el Ple de la Corporació, prèvia sol·licitud del subjecte
passiu, i amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
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4.- Una bonificació del 95% per cent en la quota íntegra de l'impost, en aquelles
construccions, instal·lacions u obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històricartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. Aquesta
declaració l’haurà d’acordar el Ple de la Corporació, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, i amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
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5.- Es podrà deduir de la quota integra de l’impost, l’import equivalent
al 50% del de la taxa per l’atorgament de la llicència urbanística
corresponent a la construcció, instal·lació u obra que hagi meritat el
mateix, en els casos de construccions, instal·lacions u obres que
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer
circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o de foment de
l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.
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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 l’ordenança fiscal
es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran
en vigor.
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 (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc
Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M Montserrat
Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia Inglés Villena
(PSC-CP), Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR) i Jordi Eliseu Porta
González (Cs).
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat
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Segon.- Aquest acord provisional i el text de la modificació de l’ordenança fiscal
s’ha 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.
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6. PROPOSTA DE DECLARACIÓ D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT
MUNICIPAL DE LES CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS O OBRES DE
REHABILITACIÓ DEL CONJUNT ARQUITECTÒNIC DE LA FÀBRICA
Es dona compte de la següent proposta:

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

14/09/2021 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

14/09/2021 Alcalde

Mitjançant escrit de data 18 de gener de 2021, amb registre d’entrada 2021/252,
el Sr. Adolfo Garrido Mata, en representació de la Fabrica de la Transició,
SCCL, amb CIF F55737944, presenta sol·licitud de la Sra. Maria Assumpció
Ramon Berga amb DNI 39.648.693-M, que intervé en la seva condició de
Presidenta de la Fabrica de la Transició, SCCL, Cooperativa de Persones
Consumidors i Usuàries i d'Habitatge, Cooperativa sense ànim de lucre i
d'iniciativa social, per a la declaració d'especial interès o utilitat municipal de les
construccions, instal·lacions o obres que l’entitat té previst realitzar al conjunt
arquitectònic de La Fàbrica.
La pretensió se sustenta en els següents arguments:
“1.- Que la FdlT es propietària de la finca registral Nº: 245, de T.M. de El Catllar,
a Tarragona , amb la següent DESCRIPIÓ REGISTRAL :
“Dos FABRICAS con sus dependencias y accesorios llamadas una nueva y otra
vieja que antes estaban destinadas a la elaboración de papel y más
antiguamente a molino papelero, harinero y aceitero, situadas dichas fábricas
en el término y afueras de la villa de El Catllar, inmediatas al río Gaya, cuyas
aguas mueren y alimentan sus máquinas y aparatos. En la fábrica llamada
nueva, está instalada una central eléctrica con dos grupos turbo-alternadores y
con su estación de alta tensión pararrayos, transformador y protecciones, y las
líneas de alta tensión, estaciones de transformación y redes de distribución de
energía eléctrica y a los pueblos vecinos para alumbrado y fuerza motriz. La
otra fábrica conocida por vieja, estuvieron antiguamente instalados telares para
tejidos. Ambas fábricas constituyen una sola finca con sus dos edificios,
máquinas, enseres, balsas, agua y acequias, ocupando el lugar donde estaban
emplazados los citados molinos con la casa habitación del molinero, siendo la
extensión superficial del antiguo molino harinero y casa habitación del molinero
unos tres cuartos de jornal, equivalentes a cuatro mil quinientos sesenta y tres
metros cuadrados, según título, y según Registro y despues de una
segregación practicada, tres mil ochocientos noventa y cinco metros, y noventa
y nueve decímetros cuadrados, sin que conste la restante cabida de dichas
fábricas ni puedan precisarla las otorgantes, y además forma parte de esta finca
un huerto de cabida un jornal poco más o menos, equivalentes a seis mil
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ochenta y cuatro palmos cuadrados, o sean doscientos veintinueve metros,
ochenta y tres decímetros cuadrados. Dicha total finca LINDA en junto, por
Oriente, con el río Gayá; a Mediodia, con la torrentera de la Seguera; a
Poniente, parte con José Randé y parte con la ermita de San Ramón; y a Cierzo,
parte con Ambrosio Rull, y parte José Gatell, mediante el camino que dirige a
Valls
Rfa. Cadastre : 43044A005000080000SOTA”
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2.- Que la FdlT ha encarregat lar redacció d´un projecte de bàsic de rehabilitació
integral de l´edifici anomenat Fàbrica Nova , ubicat dins el complex fabril
identificat, per a la construcció de vivendes i altres d´acord amb la normativa i
usos permesos, amb la intenció de presentar-lo a l’Ajuntament als efectes de
demanar la corresponent Llicencia d´obres, subjecta al ICIO.
3.- L'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, és un impost indirecte
i potestatiu que els Ajuntaments poden establir i exigir mitjançant l'oportuna
Ordenança fiscal, en la qual es regulen els elements essencials de l'impost
d'acord amb el que es preveu en l'art. 16 del RDLeg 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals TRLRHL-, respectant la legislació estatal continguda en els arts. 100 a 103
TRLRHL .
D'altra banda, en l'art. 103.2 TRLRHL s'estableixen les bonificacions tributàries
que podrien aplicar-se en l'Ordenança fiscal en qüestió, d´entre d´altres :
“2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre
la cuota del impuesto:
Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o
de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
4.- La jurisprudència i doctrina indiquen que del precepte transcrit es dedueixen
les següents característiques:
a.- Es tracta d'una bonificació potestativa, és a dir, voluntària per a l'Aj. , que
podrà o no contemplar-la en l'Ordenança fiscal.
b.- L'import màxim de la bonificació és del 95%, podent l'Ordenança fiscal
regular un percentatge menor.
c.- En les construccions, instal·lacions o obres que poden beneficiar-se de la
bonificació han de concórrer circumstàncies socials, cultural o històric
artístiques, havent de quedar acreditat en l'expedient les circumstàncies
concretes.
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d.- Encara que es contempli en l'Ordenança fiscal la bonificació, el Ple de la
Corporació ha expressament de declarar l'especial interès o utilitat municipal de
les construccions, instal·lacions o obres.
e.- La concessió de la bonificació ha d'instar-se per l'interessat.
I a més ha d'interpretar-se en el sentit que tals circumstàncies ( socials ,
culturals, històric artístiques..) han de concórrer “sobre la construcció,
instal·lació o obra” i no en el subjecte passiu de l'impost - no en qui la sol·licita
( LFdlT ) - .
Per tant la justificació de la bonificació la trobem en la singularitat de l'obra o
especial interès de la construcció (en recaure l'impost sobre aquesta) , per la
qual cosa totes són de caràcter objectiu, independentment del subjecte passiu
, de la seva condició i de l'activitat que pretengui desenvolupar .
En definitiva, el determinant per a la bonificació és la realització de
construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d'especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals o històric
artístiques .
5.- En el nostre cas considerem que concorren les circumstancies previstes
legalment per a demanar la bonificació de referencia , donat que:
5.A. L´edifici a rehabilitar forma part d´un conjunt fabril que arrenca al segle XII,
tal com es va justificar en els diferents Textos de la MP prèvia que s’ha tramitat
( l’expedient de Modificació Puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal
núm. 4 "La Fàbrica”, del Catllar, promogut i tramès per l’Ajuntament - 2019 /
069292 / T - ).
La primera notícia escrita que es té d’activitat a la zona està vinculada amb
l’aprofitament hidràulic, i data del 13 d’abril de 1341 , fen referència a un primer
molí fariner. Tanmateix, l’estudi de les característiques arquitectòniques de
l’edifici permet creure als historiadors que aquest és anterior i que possiblement
el primer molí fariner data de finals del segle XII o inicis del XIII. Des de llavors,
l’activitat en aquest racó del Gaià, a tocar de la població del Catllar, ha estat
ininterrompuda fins a l’any 1972.
El conjunt dels edificis fabrils descrits van ser deshabitats i tancats a partir de
1.975 . El seu deteriorament s´ha accelerat notablement fins al punt de que la
seva integritat es troba seriosament compromesa.
La fàbrica del Catllar està inclosa en la fitxa número 4 del Catàleg de Béns a
Protegir, que és el document inclòs en el POUM que el TRLU preveu per a
aconseguir l’efectivitat de les mesures urbanístiques de protecció de
monuments, edificis, jardins, paisatges o béns culturals. Els béns protegits que
determina el POUM sorgeixen d’una anàlisi de l’elaboració dels assentaments
i l’activitat econòmica del municipi, que es descriu en la Memòria. En el títol IV
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“ Protecció del patrimoni “ de les Normes Urbanístiques, s’hi troba la regulació
normativa que complementa les fitxes, el ben entès que, per evitar repeticions,
les fitxes que corresponen a masies catalogades es troben únicament a
l’inventari de masies, on s’indica la seva catalogació com a bé d’interès cultural
i la seva categoria de protecció.
Segons la fitxa , el conjunt arquitectònic conegut com la Fàbrica, es composa
per dos edificis fabrils i un d’habitatges; també hi ha un molí medieval de planta
rectangular.
Textualment diu :
“Al molí, la sala de moltes, soterrada, és coberta amb una volta apuntada feta
amb carreus de pedra. La porta de la façana sud, amb un arc rebaixat i una
gran espitllera com a únic medi tant de ventilació com d’il·luminació. El pis
superior també cobert amb una volta apuntada amb una gran espitllera i quatre
espitlleres més com a mitjà defensiu. L’aigua hi arribava mitjançant un
aqüeducte sobre arcs que es conserva. A la cara nord ho ha adossat un cup
de planta rectangular cobert amb una volta apuntada. Tot el casa és construït
amb carreus, resultant un edifici fortificat. Segle XIII.”
“l’any 1860 es construí un nou edifici fabril, conegut com la Fàbrica Nova, que
seguia el model de fàbriques de pisos. Consta de planta baixa i tres plantes pis,
amb un cos adossat on hi havia la caldera i la màquina de vapor. A la planta
baixa, la portalada i quatre finestrals estan resolts amb arcs plans. Als pisos,
sèrie de finestres amb arcs escarsers. La coberta és de dues vessants. En el
conjunt hi ha una xemeneia monumental tronco-piramidal de planta quadrada.
S’hi fabricà paper fins l’any 1912, esdevenint després fàbrica tèxtil. L’any 1914
s’hi instal·là una central elèctrica, que funcionà fins l’any 1972.
El valor històric i arquitectònic de la Fàbrica queda reflectit en la seva inclusió
en el catàleg municipal de béns a protegir. Forma part de l’extens conjunt
patrimonial hidràulic i històric de la conca del Gaià, un territori que, a hores d’ara
compta, amb una població especialment sensibilitzada pel seu patrimoni tant
natural com històric i cultural.
Segons la fitxa les elements a preservar son : El molí, l’aqüeducte i els dos
edificis fabrils, amb les seves xemeneies, s’han de rehabilitar per a destinar-los
als usos següents: hoteler, allotjament rural, restauració, recreatiu, educatiu,
sanitari-assistencial i sociocultural .
Els que serien objecte de d´actuació en aquesta primera rehabilitació es la
Fàbrica Nova, preservant les edificacions existents: les façanes, la volumetria i
l’estructura de murs i voltes interiors.
Les obres previstes abasten tot el procés necessari per a la posada en
funcionament de l´edifici fabril , des de l'adequació estructural i espacial que li
permeti acollir els usos previstos , la implantació de sistemes tecnològics , la
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restauració dels elements catalogats i, per tant, la millora de la qualitat urbana
de l'entorn.
Ens trobem davant una construcció pertanyent a l'arquitectura industrial que es
va desenvolupar des del segle XIII, fins a començaments del segle XX tenint el
seu màxim esplendor durant la segona meitat del s. XVIII , amb successives
reformes al llarg dels anys , per la qual cosa un dels reptes de major interès és
retornar l'edifici històric a un estat molt semblant a l´original, però adaptant-se
a les noves normatives de seguretat, utilització i accessibilitat.
Sols per aquest motiu ja s´infereix un alt valor històric-patrimonial dels edifici a
rehabilitar en tant la proposta arquitectònica es planteja en termes absolutament
respectuosos amb els elements arquitectònics protegits.
5.B. El conjunt arquitectònic està situat a uns quatre-cents metres al nord del
centre urbà del nucli del Catllar. Es situa al marge dret del riu Gaià i s’hi accedeix
pel camí de la Fàbrica.
La seva situació propera a la població, al costat de la llera del Gaià, l’han
convertit en un element indissociable del paisatge, en una icona identitària per
a la població del Catllar .
Prèviament a la rehabilitació es farà la cessió a l´Ajuntament d’espais d’alt valor
patrimonial -com el molí medieval i l’aqüeducte- , i mediambiental i paisatgístic
, -els espais de la ribera del riu Gaià -.
Des de el punt de vista mediambiental cal a dir que l’emplaçament dels edificis
de la Fàbrica del Catllar, a tocar de la llera del riu Gaià, també implicarà la
conservació de la biodiversitat i la millora de l’espai natural.
Tenint en compte totes aquestes circumstàncies i el fet de que es tracta de un
projecte obert al poble, podem assegurar que la rehabilitació de la Fàbrica
també suposarà tornar a incorporar aquest patrimoni protegit amb el municipi,
la preservació dels valors paisatgístics i la contribució al manteniment de les
activitats vinculades a la terra , lo que suposa sens dubte la concurrència de les
circumstàncies socials i culturals a que es refereix l´article 103.2 a TRLRHL .
5.C. A més de l'anteriorment exposat dir que la Comissió Territorial d'Urbanisme
del Camp de Tarragona, en la sessió de 24 de gener de 2020, en l’expedient
de Modificació puntual relacionat anteriorment , promogut i tramès per
l’Ajuntament , que tenia per objecte possibilitar nous usos i detallar l’ordenació
urbanística del conjunt arquitectònic de la Fàbrica, amb l’objectiu de fer viable
la seva recuperació respectant i potenciant els valors patrimonials, socials i
ambientals, va dictar un Acord en el que fa referencia i diu textualment :
“L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és la preservació d’aquesta important
peça del patrimoni industrial com a part de la història i la cultura del territori, i
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tornar a integrar aquest patrimoni a les dinàmiques socials, econòmiques i
culturals del municipi i de la comarca.
L’interès públic de la proposta es justifica per tal de recuperar els valors
patrimonials, socials i ambientals de la Fàbrica del Catllar. En aquest sentit, es
valora positivament la iniciativa de recuperació i manteniment de les
instal·lacions i edificacions del complex fabril i de la cessió de l’aqüeducte, del
molí, i de sòl públic proper al riu Gaià.
El mateix sentit va tenir la consulta feta prèviament, on es va valorar molt
positivament la iniciativa plantejada per aturar el deteriorament del bé cultural,
sempre que es faci com a recuperació acurada i com a rehabilitació
respectuosa.... .””
L’ajuntament té en curs la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de
l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres amb la inclusió de
bonificacions a la quota íntegra de l’impost en aquelles construccions,
instal·lacions u obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques o
de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.
Res no obsta a que la declaració esmentada es pugui obtenir de forma prèvia
a la vigència d’aquella bonificació.
El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, en el seu article 103 preveu la
possibilitat d’introduir bonificacions als efectes esmentats.
En concret l’article 103.2 a) preveu l’establiment d’una bonificació de fins al 95
per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin tal
declaració. Correspon aquesta declaració al Ple de la Corporació i es d'acordar,
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.
Amb tots els arguments precedents escau considerar d'especial interès o utilitat
municipal les obres de rehabilitació que s’executaran al conjunt arquitectònic de
La Fàbrica d’acord amb la modificació del planejament que ha tramitat
l’ajuntament amb l’objectiu de salvaguardar el patrimoni industrial de la vila i,
àdhuc, el patrimoni mediambiental, sustentada aquesta declaració amb les
cessions i càrregues imposades als promotors de la iniciativa en seu del
planejament general municipal.
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Aquestes obres es concreten en el projecte bàsic de la rehabilitació que s’ha
presentat, redactat pels arquitectes Abel Rodríguez Gavaldà, Ferran Gris
Jeremias i Garreta Arquitectes SLP.
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.- Declarar que les obres a realitzar per la Fabrica de la Transició,
SCCL, Cooperativa de Persones Consumidors i Usuàries i
d'Habitatge, Cooperativa sense ànim de lucre i d'iniciativa social, al
conjunt arquitectònic de La Fàbrica i incloses al projecte bàsic
presentat a l’efecte, són d'especial interès o utilitat municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a l’entitat la Fabrica de la Transició, SCCL i a
la intervenció municipal.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc
Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M
Montserrat Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia
Inglés Villena (PSC-CP), Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR) i
Jordi Eliseu Porta González (Cs).
Vots en contra: cap.

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI PER A
L'AUTORITZACIÓ D'ÚS DE TERRENYS ENTRE L'AJUNTAMENT DEL
CATLLAR I TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES ESPAÑA SAU, SUBSCRIT
AMB DATA 2 D’OCTUBRE DE 2000.
Es dona compte de la següent proposta:
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La societat TELXIUS TORRES ESPANYA SLU ha comunicat que en virtut
d’escissió de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU exerceix en bloc i per
successió universal la branca d'activitat consistent en l'explotació
d'infraestructures de telecomunicacions i, en conseqüència, es subroga en la
posició ostentada fins llavors per TELEFÒNICA MÒBILS ESPANYA en els
contractes i convenis per a la instal·lació i construcció d'Estacions Base de
Telecomunicacions.
El document pretén mantenir les condicions inicialment pactades amb
l’ajuntament per mantenir la instal3lació de telefonia mòbil que garanteix la
cobertura mòbil a la vila i permet, com s’ha dit, millorar la cobertura de la xarxa
de comunicacions d’emergències (112 i xarxa RESCAT).

14/09/2021 Secretari-Interventor

JOAN MORLÀ I MENSA

Posteriorment, mitjançant acord del ple de l’ajuntament de data 27 de setembre
de 2012 es va aprovar la modificació del conveni referit possibilitar els
sotsarrendament del terreny a tercers, per tal de poder donar resposta a les
polítiques empresarials i tecnològiques amb el mantenint la resta de pactes
vigents. El sotsarrendament previst era a favor de la societat empresarial
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SA, grup internacional de gestió
d’infraestructures per a la mobilitat i les telecomunicacions a nivell mundial i que
empraria l’antena d’acord amb allò pactat amb la Generalitat de Catalunya per
ampliar i millorar la cobertura de la xarxa de comunicacions d’emergències (112
i xarxa RESCAT).

La clàusula segona del conveni preveu una prorroga de la seva vigència de 10
anys i successives pròrrogues addicionals per períodes de cinc anys, previsió
que contradiu allò estipulat a l’article 49.1 h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de
Règim Jurídic del Sector Públic que en limita la duració a quatre anys.
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En data 2 d’octubre de 2000 l’ajuntament i la societat TELEFÓNICA
SERVICIOS MÓVILES, SA, UNIPERSONAL varen signar un conveni
mitjançant el qual es regulaven les condicions d’ús de la cessió de la parcel·la
8 C del polígon 7, partida Coll Canut, del Cadastre de rústega del municipi, on
hi ha un dels dipòsits municipals d’aigua potable, a l’operadora per a la
instal·lació d’una antena de telefonia mòbil.

Normativa aplicable:

Examinat, doncs, el contingut del document de modificació del conveni que
consta a l’expedient i es dóna per reproduït tot limitant la seva vigència al
període de quatre anys, d’acord amb la previsió normativa esmentada.
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- El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, articles 52 i 150.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, article 309.
- Articles 47 i següents respecte als convenis de col•laboració, i, els principis de
relacions interadministratives establerts als articles 140 i següents de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.
El secretari interventor de l’ajuntament ha emès la memòria i informe jurídic que
consta a l’expedient i es dona per reproduït.

JOAN MORLÀ I MENSA

Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector
públic regulen el règim jurídic dels convenis.
Per tot això proposo al Ple de l’ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el la modificació del conveni per a l'autorització d'ús de
terrenys entre l'ajuntament del Catllar i TELEFÓNICA SERVICIOS
MÓVILES ESPAÑA SAU, subscrit en data 2 d’octubre de 2000 i
subrogar TELXIUS TORRES ESPANYA SLU amb tots els drets i
obligacions d’aquella.
Segon.- Establir que la durada del conveni no podrà ser superior al període de
quatre anys que estableix l’article 49.1 h) de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic
Tercer.- Notificar l'acord d'aprovació de la modificació a TELXIUS TORRES
ESPANYA SLU, d'acord amb allò previst als articles 40, 42 i 43 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Quart.-

Facultar de forma expressa l’Alcalde perquè subscrigui el document
aprovat i tots els altres documents necessaris per a l’execució dels
precedents acords.
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De conformitat amb la interpretació de l'article 309.2 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, en resulta que l’aprovació dels convenis correspon al Ple.
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Cinquè.- Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”
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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 (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc
Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M
Montserrat Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia
Inglés Villena (PSC-CP), Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR) i
Jordi Eliseu Porta González (Cs).
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat
8. PROPOSTA DE REGULARITZACIÓ DEL RÈGIM RETRIBUTIU I
D’INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES ALS ÒRGANS COL·LEGIATS
DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 4 de juliol de 2019 es va establir
el règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels càrrecs electes de
la Corporació, règim que ha estat concretat i actualitzat mitjançant els acords
del ple de l’ajuntament de dates 11 de juliol de 2019 i 12 de març de 2020.
Mitjançant comunicació dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament
de Polítiques Digitals i Administració Pública es va realitzar un advertiment
relatiu a l’acord del Ple de 4 de juliol de 2019 que literalment deia: “d’acord amb
allò que disposa l’article 145 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
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s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, em plau
fer-vos avinent la següent observació:
45
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Punt 3: Proposta de determinació del nombre de membres de la corporació que
tindran dedicació a l’Ajuntament i el seu règim, així com les indemnitzacions per
assistències als òrgans col·legiats.
En relació amb el quart apartat de l’acord, on s’estableixen uns límits màxims
diferenciats per a les assistències a les sessions dels òrgans col·legiats, atenent
a si es tracta de regidors/es de l’equip de govern, regidors/es de l’equip de
govern que siguin portaveus, resta de regidors/es del consistori, i resta de
regidors/es que siguin portaveus, us recordem que la fixació de màxims anuals
diferenciats contravé el principi d’igualtat de drets d’assistència (concepte que
retribueix l’assistència i no la responsabilitat), tal i com ha declarat
reiteradament la jurisprudència de la qual, a tall d’exemple, us remetem a la
sentència núm. 286/2002 d’1 de març del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana i a la sentència núm. 234/2001 de 8 de març del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.”
Cal doncs, reordenar aquestes percepcions en base a aquest criteris
jurisprudencials. Així i per totes, la citada sentència núm. 286/2002 d’1 de març
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el seu
fonament jurídic cinquè diu:
“Por otra parte, partiendo del supuesto legal de que los concejales pueden
percibir indemnizaciones por la concurrencia efectiva a las sesiones de los
órganos colegiados de que formen parte, en los términos y cuantía señalados
con anterioridad, ello no puede articularse, ni la norma lo permite, mediante la
diferenciación cuantitativa entre concejales del equipo de gobierno y concejales
de la oposición, pues supone una arbitraria discriminación.
El principio de igualdad debe aplicarse desde los requisitos exigidos por el
Tribunal Constitucional, a partir de su Sentencia de 10 de julio de 1981, cuando
consagró el tratamiento casuístico del principio de igualdad al decir que "la
igualdad ha de entenderse en función de las circunstancias que concurren al
caso concreto" y, en sentido negativo, lo definió como "la prohibición de
discriminación, de tal manera que, ante situaciones iguales, deben darse
tratamientos iguales", existiendo desigualdad cuando se produce
discriminación desprovista de justificación objetiva y razonable, tal como
reiteradamente ha venido manteniendo la Sala 3ª del T.S. en sus Sentencias
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El Tribunal Constitucional se fija, a la hora de enjuiciar este tipo de cuestiones,
en el dato de si la conducta de los poderes públicos es arbitraria o si, por el
contrario, es razonable, teniendo necesariamente en cuenta si el tratamiento
pretendidamente desigual parte de supuestos de hecho idénticos.
En el presente supuesto, en el que se establecen indemnizaciones por
asistencias a órganos colegiados, la norma reglamentaria se refiere a todos los
miembros de la Corporación (art. 13.5 ROF), con una lógica aplastante: si se
trata de compensar económicamente a unos concejales por asistir a un órgano
colegiado por razón de su cargo, no podrán realizarse distinciones entre los
asistentes, sean concejales con delegación o sin delegación, pues se trata de
una indemnización objetiva y causal, una compensación por el tiempo y
esfuerzo realizado. No cabe trato desigual en supuestos de hecho idénticos.”
El punt quart de l’acord del Ple de l’ajuntament de data 4 de juliol de 2019
establia els límits anuals màxims en les percepcions per l’assistència a les
sessions dels òrgans col·legiats següents:
- Regidors/es de l’equip de govern que siguin portaveus: 9.000 euros.
- Resta de regidors/es del consistori: 3.000 euros.
- Resta de regidors/es que siguin portaveus: 4.000 euros.
En virtut del principi d’autoorganització la normativa de règim local permet que
per acord de ple s’estableixi el règim de dedicació i retribucions dels càrrecs
electes.
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FONAMENTS JURÍDICS
Legislació aplicable:
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF)
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC)
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General (LOREG)
Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (RDL 24/2018)
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Resolució PRE/811/2019, de 15 de març, de convocatòria per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin
retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2019
Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei
Ordre EHA/3770/2005, de 1 de desembre, per la qual es revisa l'import de la
indemnització per us de vehicle particular establerta en el Reial decret
462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei
Ordre EHA/3771/2005, de 2 de desembre, per la qual es revisa la quantia de
les despeses de locomoció i de les dietes en l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques
De conformitat amb l’article 75 LRBRL, en relació amb l’article 166 TRLMRLC,
els membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els
seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb
dedicació parcial, així com a percebre assistències per la concurrència efectiva
a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les condicions que
estableixi el ple de la corporació.
L'exclusivitat implica la incompatibilitat per a la percepció d'altres retribucions
amb càrrec als Pressupostos de les Administracions Públiques i s'estén també
a l'exercici d'activitats de caràcter privat. La incompatibilitat per a l'exercici
d'altres activitats retribuïdes, tant de caràcter públic com privat, es regirà pel
que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal
al servei de les Administracions Públiques. Per tant, l'esmentada
incompatibilitat retributiva no impedeix l'exercici de les activitats exceptuades
que relaciona l'art. 19 de la Llei 53/1984.
El número de membres amb règim de dedicació exclusiva haurà de respectar
els límits previstos a l’article 75.ter LRBRL.
Pel que respecta al nombre de membres que podran gaudir de dedicació
parcial, la Llei no el limita en cap cas, però en tot cas cal estar al que estableix
l’art 75.2 de la LRBRL, que atribueix aquest dret als membres que ocupen un
dels llocs definits en l’esmentat article, és a dir, Presidència o Vice-presidència,
ostentin delegacions o desenvolupin tasques de responsabilitat que
requereixen d’aquest tipus de dedicació.
L’establiment de qualsevol règim de dedicació i la quantia de les retribucions a
percebre requerirà, en tot cas, de l’existència de la corresponent consignació
pressupostària (capítol I de la classificació econòmica del pressupost de
despeses de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova
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l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, llevat de les dietes, que
s’emmarquen al capítol II).
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Pel que fa al règim retributiu, aquest haurà de respectar allò que disposa l’article
75 bis LBRL en relació amb l’article 18 del RDL 24/2018.
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Segons l'art. 75.3 de la LRBRL, els membres de la Corporació que no tinguin
atribuïda dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de
la que formen part, en la quantia assenyalada pel Ple.
Segons l'art. 75.4 de la LRBRL (i en el mateix sentit l’article 13.5 ROF), els
membres de la Corporació tindran dret a percebre indemnitzacions per les
despeses ocasionades per l’exercici del seu càrrec, quan siguin efectives, i
prèvia justificació documental, segons les normes d’aplicació general en les
administracions públiques i les que en aquest sentit aprova el Ple.
Independentment del règim de dedicació que tinguin els càrrecs electes tots ells
podran percebre aquestes indemnitzacions.
En aquest sentit, el Reial decret 462/2002, així com també les Ordres
EHA/3770/2005 i EHA/3771/2005, de 2 de desembre, fixen els paràmetres a
seguir a l’hora d’establir aquestes indemnitzacions.
En aplicació l’ article 75.5 LRBRL s'haurà de donar publicitat de l'acord plenari
al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació. Així
mateix, d’acord amb l’art. 11 LTC, relatiu a la Transparència en la gestió
econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial, l’Administració ha de fer
pública, entre d’altres b) Les retribucions, indemnitzacions i dietes, les activitats
i els béns dels membres del Govern, dels alts càrrecs de l’Administració pública
i del personal directiu dels ens públics, les societats, les fundacions i els
consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre en deixar d’exercir el
càrrec.
D’acord amb l’article 73.3 LRBRL el ple de la corporació, amb càrrec als
pressupostos de la mateixa, podrà assignar als grups polítics una dotació
econòmica que haurà de de comptar amb un component fix, idèntic per a tots
els grups polítics, i un altre variable, en funció del nombre de cadascun d’ells,
dins dels límits que, en el seu cas, s’estableixin amb caràcter general a les lleis
de pressupostos generals de l’Estat, sense que es puguin destinar al pagament
de retribucions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.
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Valorant positivament el capteniment en la disposició de la despesa pública que
tants bons resultats ha donat a aquest municipi al llarg dels anys, aconsella
mantenir l’establiment de topalls per compensar la dedicació i/o assistències
dels electes locals, respectant el marc normatiu ara referit.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
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Primer.- Modificar els acords del Ple de l’ajuntament de dates 4 de juliol de
2019, 11 de juliol de 2019 i 12 de març de 2020 en quant a
l’establiment dels límits anuals màxims en les percepcions per
l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, establint que el
límit anual màxim serà de 9.500 € per membre de la corporació.
Segon.- Mantenir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la
corporació establerts mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data
4 de juliol de 2019.
Tercer.- Establir que les condicions de dedicació, el règim de retribució i la
seva percepció relatives a l’exercici del càrrec de l’alcaldia són les
fixades mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 4 de juliol de
2019.
Quart.-

Establir que els regidors que exerceixen el seu càrrec amb dedicació
parcial, d’acord amb les delegacions d’atribucions i responsabilitats
atribuïdes, percebran la retribució bruta anual, amb alta a la Seguretat
Social, que seguidament es detalla:
Percentatge jornada
26,39%

Retribució bruta/anual
9.500 €

Cinquè.- Establir que aquestes indemnitzacions es percebran mensualment de
gener a setembre i seran regularitzades durant l’últim trimestre de
l’any en funció de les assistències reals i d’acord amb la següent
distribució: 750 euros/mes.
Sisè.-

Mantenir l’assignació econòmica de caràcter mensual a favor dels
grups polítics municipals establerta mitjançant acord del Ple de
l’ajuntament de data 4 de juliol de 2019
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Dedicació
Parcial
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Setè.-

Correspon a l’Alcalde, mitjançant decret, la determinació del nom i
cognoms dels membres electes que exerceixen el seu càrrec amb
dedicació exclusiva i parcial.
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Els regidors seran responsables de què el règim de dedicació, que
se’ls hi estableix en el present acord i en el Decret d’alcaldia de
designació no resulti incompatible amb la situació de dedicació
exclusiva o parcial que puguin tenir reconeguda en altres
administracions o per a qualsevol altra activitat pública o privada, o
de què les retribucions que es fixen el límit màxim total, que poden
percebre els membres de les corporacions locals per tots els
conceptes retributius i assistències, establert a l’art. 75 bis LBRL.
Vuitè.-

Els imports establerts en el present acord per les dedicacions
exclusives o parcials, segons el seu règim de dedicació, i per les
assistències, restaran en vigor des de la data del seu nomenament i
només podran ser modificats per acord del Ple de la Corporació.

Novè.-

Notificar aquest acord a tots i totes les regidores i regidors de la
Corporació.

Desè.-

Comunicar el present acord a l’Àrea d’Intervenció per procedir a la
consignació adequada i suficient de les quantitats en el pressupost de
despeses de la Corporació.

Onzè.-

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

Dotzè.-

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant de la
Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de
la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc
Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M
Montserrat Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP) i Alícia
Inglés Villena (PSC-CP).
Vots en contra: Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR).
Abstencions: Jordi Eliseu Porta González (Cs).

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/09/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

14/09/2021 Alcalde

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
Tot seguit intervenen les següents persones en explicació del vot del seu grup
municipal:
El Sr. Daniel Rodríguez: “Hem votat que no, lògicament i la veritat, la sensació
és que s’amaga una pujada de sou disfressant–la amb motius tècnics que segur
que alguna existeix, no volem dir que no, segur que algú en sap més, però és
que lo que es farà ara, per lo que veiem, és que apart de pujar 500 euros anuals
més, el que es fa és eliminar els topalls de l’oposició, bàsicament i sent una
reivindicació més que expressada durant els últims temps per algun grup aquí
present, no sé, permeten així el cobrament de plens extraordinaris, que segur
n’hi haurà, lògicament, de portaveus, de comissions,... no sé, potser si algun
dia revisem el ROM, a veure si algun dia ho fem, que ho tenim pendent entre
tothom, podríem establir criteris no només d’assistència, veritat? podria ser de
productivitat també, a veure si així entre tothom ens posem a treballar de debò
i deixem de veure-les passar i esperar ficar la mà a final de mes.”
El Sr. alcalde: “Són afirmacions un pel així desencertades [inaudible], jo sempre
dic que el que es percep no és per, per assistència, però aquesta retribució
cada regidor l’ha d’agafar com una feina, fins i tot prèvia, no és tan sols el
moment en que dura aquesta reunió, sinó és tota una feina que s’ha preparat
abans, i mireu de feina, l’ajuntament en té moltíssima, la feina cada vegada és
més complexa, i que hi ha molta feina, les retribucions es van posar de mitjana
segons estadístiques que ens envia l’observatori local de Catalunya que és un
organisme oficial, i el Catllar estava a la situació mitjana, ni a les zones més
altes ni a les zones més baixes. Be aquesta recomanació dels topalls, ve
donada, és una qüestió tècnica, ve donada per l'administració local, perquè
abans he dit un altre nom, i que ens ha recomanat que s'havien de treure, de

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

a9c367e56ece4aa1b350537f1025d446001

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

51

JOAN MORLÀ I MENSA

El Sr. Antonio López: “Senyor alcalde. Nosaltres volem manifestar, bueno, no
sé si se mira la documentación que se envia, esto no es un capricho del senyor
secretario, ni del senyor alcalde ni de ningún altre, aquí se nos ha enviado un
documento del departamento de polítiques digitals i administració pública de la
Generalitat, dels serveis de Tarragona, en el qual se nos diu que ho estàvem
fent malament fins ara, no? i se nos diu que s’ha de fer, sobretot perquè hi ha
dos sentències, una del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i una altra
del Tribunal Superior de la valenciana, que així lo manifesta, no, que ho
estàvem fent malament, per lo tant lo que està fent ara és simplement tal como
pertoca, si s’ha fet malament per ignorància, fins ara, doncs no passa res, ja
s’ha fet, però lo que nos estem ficant ara dintre de lo que nos estan enviant de
la Generalitat, ni más ni menys, jo crec que és això, al menos així ho ha entès
el nostre grup”
El Sr. Daniel Rodríguez: “La pujada anual també ho ha recomanat? Pregunto”
El Sr. Antonio López: “No no, si si te dice que todos los regidors de l’ajuntament
que van per assistència, que van por indemnización, el topall de la
indemnización han de ser de todos igual, por lo tanto el topall, si aquí hay un
topall de [...] inaudible [...] porque estan en otras, diferentes a los de la
oposición, un topall superior, lo que te dice esto es que todos tenemos que
tener el mismo topall, que después cada uno, és una cosa diferente, juntes de
gobierno por ejemplo, los de la oposición no las tenemos no? por tanto no
llegaremos a este topall de máximos que se esta poniendo ahora, por lo tanto
es lo que dice, simplemente hay que leerse las sentencias un poco, y ya està.”
9. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 2/2021 MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE
CRÈDIT.
Es dona compte de la següent proposta:
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fet té una lògica, llavors la feina que faci cada regidor o no, allà ell, pensem que
tant i tan bona la feina que pot fer, una ajudes a l'equip de govern, com des de
l'oposició i sempre ho he manifestat que som onze regidors en aquest
ajuntament, i aquí ho deixo.”
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ANTECEDENTS.
Per providència de l’alcaldia s’ha instat l’expedient de crèdit extraordinari i de
suplement de crèdit a finançar mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals derivat de la liquidació del pressupost de 2020.
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Aquesta providència fa referència a la necessitat d’atendre despeses que no
poden demorar-se fins a l’exercici següent i que no tenen consignació
pressupostària o bé l’existent és insuficient. Això fa que calgui tramitar un
expedient de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari, amb subjecció a les
disposicions vigents, que s’ha de finançar d’acord amb alguna de les
possibilitats previstes a l’article 177.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Pel que fa a les partides que no tenen suficient consignació i que s’han
d’incrementar cal dir el següent:
- L’ajuntament, assumint l’obligació de conservació dels camins i vies
municipals té previst realitzar el manteniment de diversos camins que s’han
deteriorat pel pas del temps, l´ús i l’efecte de fenòmens meteorològics.
- D’acord amb el nou règim d’assistències i indemnitzacions dels membres de
la corporació als òrgans col·legiats que el ple té previst d’aprovar per adequarlo, entre d’altres, al principi d’igualtat i no discriminació caldrà suplementar la
consignació pressupostària establerta a aquests efectes al capítol II del
pressupost.
- S’ha afegit la gestió dels comptes de l’ajuntament a Instagram i Twitter a la
Gestió de les xarxes socials. Per tant, atès l’increment de tasques, caldrà
suplementar la partida aprovada inicialment.
- Al pressupost inicial de 2020 es va preveure una partida per a la construcció
d’una pista esportiva a Mas de Pallarès amb els fons disponibles en aquell
moment. Una vegada valorat el cost de la instal·lació per part de l’arquitecte
municipal s’ha constatat que la partida no és suficient per fer front a la despesa,
per la qual cosa caldrà adequar-la al cost real de les obres. Es proposa
incrementar la susdita partida en 53.500 euros.
- Alguns programes informàtics precisen de llicència per al seu funcionament.
Actualment hi ha una partida per fer front a aquesta despesa la qual no és
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suficient i s’estima que cal suplementar-la en 5.000 euros, tenint en compte el
cost de les llicències que cal renovar i les que possiblement calgui adquirir.
54

Alhora, i mitjançant crèdits extraordinaris, cal dotar de recursos al pressupost
municipal per atendre les següents necessitats:
- Fer front a les despeses d’adequació del ferm de carrers de les urbanitzacions
per garantir la seguretat. Inicialment està prevista una actuació a la urbanització
Mas de Blanc arranjant el ferm dels carrers que presenten major necessitat de
reparació, amb les mateixes característiques i materials que el seu estat actual.
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- Fer front a l’execució d’un gual inundable al riu Gaià. L’actuació consisteix en
l’execució d’un gual inundable per poder passar el riu Gaià a l’alçada del pont
de la carretera, d’acord amb l’entitat de custòdia del riu Gaià.
- Fer front a la compra de mobiliari per a dependències municipals, sigui per
noves necessitats o per substitució de mobiliari existent que hagi quedat obsolet
o no sigui reparable.
- Fer front a la despesa per a la instal·lació de bústies de correu postal a la
urbanització Mas de Moregons.
- Fer front al Lloguer anual de les fotocopiadores de què disposa actualment
l’ajuntament.
- Fer front a les obres d’adequació de la sala office de l’ajuntament. L’actuació
consisteix en executar les obres per adequar la sala existent a la primera planta
de la casa de la vila, amb sortida al balcó posterior de l’edifici, per situar un
office amb aigüera per donar servei als treballadors de l’ajuntament. S’inclouen
les instal·lacions necessàries, treballs de paleteria i equipament.
- Fer front a la despesa consistent en el canvi d’un equip de climatització de
l’ajuntament per avaria de la bomba de calor del sistema actual, no sent
possible la seva utilització i reparació.
- Fer front a la despesa per a l’adquisició dels números de policia del carrerer,
un cop s’hagi implementat el nomenclàtor de vies municipals.
- Fer front a la despesa de manteniment de la urbanització Mas de Pallarès.
L’ajuntament creu escaient i necessària la contractació d’una empresa externa
que realitzi el manteniment de la urbanització Mas de Pallarès, atesa
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l’escassetat de recursos tècnics i humans dels que es disposa per poder
escometre aquestes tasques amb èxit. Es tracta d’una prova pilot per avaluarne la necessitat d’estendre-ho a altres urbanitzacions o optar per execució per
administració.
- Fer front a les despeses d’edició del llibre de la història castellera del Catllar
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 derivat de la liquidació de 2018, així com amb baixes per anul·lació de
partides del pressupost de despeses que no estan compromeses.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
amb relació a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP).
Per tot això, proposo que el Ple de l'Ajuntament, adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número
02/2021, per import de 213.800,00 €, 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

213.800,00

56

A.1) Suplement de crèdit
Aplicació

Descripció

Crèdit actual

Suplement

Crèdit final

454-21007

Manteniment de camins i vies municipals

10.000,00

14.000,00

24.000,00

912-23030

Assistències a òrgans col·legiats

50.000,00

26.000,00

76.000,00

920-22718

Gestió Xarxes socials

4.000,00

1.800,00

5.800,00

920-62215

Construcció pista esportiva a Mas de Pallarès

56.500,00

53.500,00

110.000,00

920-62601

Adquisició de llicències per a equips informàtics

1.000,00

5.000,00

6.000,00

Total suplement de crèdit

121.500,00

100.300,00

221.800,00

Descripció

Crèdit inicial

Suplement

Crèdit final

12.000,00

12.000,00

A.2) Crèdit extraordinari

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

14/09/2021 Alcalde

Aplicació
452-62002

Gual inundable al riu sota el pont

0,00

920-20300

Lloguer fotocopiadores

0,00

2.500,00

2.500,00

920-22734

Arranjament de carrers de les urbanitzacions

0,00

30.000,00

30.000,00

920-22735

Manteniment urbanització Mas de Pallarès

0,00

14.000,00

14.000,00

920-22736

Edició llibre "Història castellera del Catllar"

0,00

8.000,00

8.000,00

920-62500

Mobiliari per a dependències municipals

0,00

2.000,00

2.000,00

920-62514

Busties per a la urbanització Mas de Moregons

0,00

6.000,00

6.000,00

920-62901

Números de policia carrerer

0,00

25.000,00

25.000,00

920-63208

Adequació sala office ajuntament

0,00

4.000,00

4.000,00

920-63209

Canvi climatització ajuntament

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

113.500,00

113.500,00

Romanent
disponible

Suplement

Disponible final

1.976.323,12

213.800,00

1.762.523,12

Total crèdit extraordinari

B) Finançament expedient

213.800,00

Econòmica
87000

Descripció
Romanent tresoreria despeses generals

Total Romanent Tresoreria

213.800,00

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
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B.1) Increment pressupost d'ingressos
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mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública,
per resoldre-les.”
57

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc
Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M
Montserrat Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia
Inglés Villena (PSC-CP).
Vots en contra: Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR).
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Abstencions: Jordi Eliseu Porta González (Cs).
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
Tot seguit intervenen les següents persones en explicació del vot del seu grup
municipal:
El Sr. Daniel Rodríguez: “Perquè bueno sí que voldria deixar constància el
nostre vot és negatiu, em sembla, em sembla vergonyós que haver aprovat
pressupostos fa no res, que no fa tant, ja tenim aquí la primera modificació de
crèdit, aquests pressupostos naltros els vam treballar de valent, la veritat, vam
fer una proposta, vam dir de veure’ns tots els grups, vam estendre la mà per
evitar modificacions durant l'any i treballar-los bé, i al final l'únic que vam rebre
és una patada a la boca, no?
Sabíeu de sobres i és un punt que després ja em diràs com, com se pot justificar
que sobrarien més de dos milions d'euros de romanent de l'anterior exercici, i
en comptes de treballar els pressupostos i ajustar-los a les necessitats reals, es
va optar per fer els mínims i així durant aquest exercici del 2021 poder anar a
bandades, que és lo que fem sempre, no? fent el que la junta govern vol i bueno,
sempre clar està, sempre amb el vistiplau del grup del PSC que sempre està
allà quan el municipi ho necessita, no.”
El Sr. alcalde: “Bé jo crec que no es va entendre bé quan vam fer l'aprovació i
tot el treball que hem fet previ en els pressupostos, el cas va ser, és que només
teníem, ara no ho recordaré per damunt, però crec que eren setanta-cinc o
vuitanta mil euros per inversions perquè això són efectes comptables dels

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

a9c367e56ece4aa1b350537f1025d446001

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

JOAN MORLÀ I MENSA

14/09/2021 Alcalde
Firma 2 de 2

JORDI CABRE MARTORELL

14/09/2021 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

pressupostos, no hi havia més, si volien tenir més per inversions havien de pujar
a impostos i no va ser aquest el cas perquè anava en direccions contràries com
vam fer bonificacions i modificacions de les ordenances fiscals per no pujar o
pujar molt poc, alguns, ara seria molt llarg d’anar explicant cada cas determinat,
per tant donat de que només tenien aquests vuitanta mil euros per inversions,
perquè m’estas parlant de romanent, però aquest és un altre efecte comptable,
el romanent s'incorpora després, no, el romanent no va a inversions, són
efectes comptables diferents eh, això ho havíem de tenir una miqueta clar, per
tant el que aquí vam fer, i això es va parlar al seu moment, i es va parlar a junta
de portaveus i es va dir ara mirem de posar aquestes partides en, i es van
pactar, això ho tinc claríssim, posem aquestes partides en el programa
d'inversions, i deixem pendents per la primera modificació, com podia ser un
cas, i el que t’explico és de la pista Mas Pallarès, que hi vam estar tots d'acord,
aquella pista, valia molt més, i vam dir, la fem una primera aportació deixant-la,
diguem-ne el projecte ben correcte, però amb reinstal·lació, però ara podem
posar aquesta partida perquè es faci la instal•lació complerta.
Manteniment de camins i vies municipals, pues tres quarts del mateix, teníem
una partida de deu o dotze mil euros que s'ha esgotat ara amb un camí que es
posarà en marxa, i és voluntat d'aquest ajuntament, i segueixo dient ajuntament
perquè parlem les coses, és voluntat de que es vagin arreglant camins, que han
estat durant molt de temps deixats, i en les darreres pluges, de tots aquests
fenòmens que patim últimament, doncs els ha fet malbé, i ara hem decidit
arranjar-ne uns quants, doncs ara hem pogut posar una partida suplementària,
perquè ja n’havíem gastat una.
Gestió de xarxes socials, estem en el mateix, les partides noves, doncs és
perquè no la vam poder posar en inversió, i no tenim més diners per inversió, a
no ser que modifiquem i lo que dic a no ser que ens arriben aportacions
extraordinàries d’altres administracions o apugem impostos, no tindrem més
diners per inversions, el romanent és una altra cosa, s’incorpora després, i
s’utilitza quan arriba el moment que s’ha fet la liquidació. Es pot utilitzar per fer
modificacions de crèdit, això és una cantarella de dir que els pressupostos no
han de ser una cosa fèrria i tancada, el pressupostos ho diu la seva paraula, se
pressuposa, nosaltres fem un exercici de voluntat i si existeixen les
modificacions de crèdits, i si existeixen onze regidors, perquè no es pot portar,
i ser una cosa àgil, i hàbil a l'hora de fer, en definitiva tot el que està aquí, tot
són béns per al municipi eh, no són béns per cap partit polític, tot són coses
necessàries, només cal mirar el redactat, totes, totes necessàries, ja està, ja he
acabat.
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Per tant ja està, donat que ja havíem votat, i no ni ha cap més comentari, pues
ara toca, passaríem a les mocions dels grups municipals, i aquí sí que el que
farem és que els diversos portaveus pues feu, jo les llegeixo, que cada portaveu
faci la seva exposició, si s’ha de fer prèvia, o després explicació del vot.”
A 2) MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.

JOAN MORLÀ I MENSA
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10. MOCIÓ QUE PROMOUEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I
D’UNICAT-ERC, ECG I JUNTS AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA
INTERNACIONAL DELS DRETS DE LES DONES.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
intervé el Sr. Daniel Rodríguez: “Jo sí que volia fer comentari, que me sembla
vaig comentar l'altre dia, i avanço votarem, votarem positivament, és clar que
sí, però lo que vaig comentar dilluns a la junta de portaveus, aquí se va fer un
sol acte en tot el municipi, i no va assistir cap dels grups que esteu aquí, jo si
que vaig anar, però per compte propi, no assistir, una cosa que es fa dilluns,
pel 8M, i ara aquest dijous votar tothom, que més que us heu afegit tots els
grups al 8M, menos Jordi estic llegint, em sembla molt hipòcrita, tot i així
votarem a favor.”
El Sr. alcalde: “Per compte propi, que vols dir, que hi vas anar com a persona,
o com a regidor? No entenc que vols dir.”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Vull dir, que jo hi vaig anar.”
El Sr. alcalde: “Bueno, bueno, però com a persona o com a regidor de MO1TE? perquè si ens recrimines això políticament és per algo?”
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El Sr. Daniel Rodríguez: “jo no recrimino, he fet un comentari”
El Sr. alcalde: “Recrimines que no hi vam assistir, de fet es va explicar a junta
de portaveus, però bé”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Explica-ho si vols”
El Sr. alcalde: “Molts actes van ser virtuals, per la qüestió que estem vivint, no?,
la situació especial que estem vivint, va ser un acte que es va organitzar, que
no va ser oficial, bé, es va organitzar molt, no improvisadament, però si de
forma, doncs així bastant col•loquial, i bueno es van fer les manifestacions que
s'havien de fer a la xarxa, com van a fer la majoria, per la situació, que repeteixo,
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excepcional que estem vivint, però bé tens dret a dir i recriminar-nos que no hi
assistíssim.”
60

Tot seguit es dona compte de la següent moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

JOAN MORLÀ I MENSA

El lema de Nacions Unides per a aquest dia és “Per un futur igualitari al món de
la covid-19”, perquè justament aquesta pandèmia ha posat en relleu com les
crisis, una vegada més, afecten de diferent manera dones i homes no només
des de l’àmbit de la salut, sinó també en l'àmbit econòmic i social (més atur,
més precarietat, menys conciliació...), tot visualitzant la fonamental contribució
de les dones en sectors precaris, però essencials com són el de cures o
neteges, i les càrregues de feina desproporcionades que suporten.
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no es pot
permetre que la meitat de la població, les dones, siguin discriminades en cap
àmbit (educació, ocupació, política, mitjans de comunicació, cultura...). I de cap
manera, cap, podem permetre que una sola dona pateixi violència masclista.
Són moltes encara les discriminacions, prejudicis i obstacles a superar, els
objectius per assolir. Fem una crida a tota la ciutadania, a les institucions i
organitzacions per unir forces i apel·lem a la gran aliança de totes les dones
progressistes i del moviment feminista, perquè juntes exigim governs feministes
per avançar cap a una societat més justa i igualitària.
Per tot això, des del Grups Municipals del PSC i D’UNICAT-ERC, ECG i JUNTS
instem l'aprovació per part del Ple del Catllar dels següents ACORDS:
Primer.- Comprometre'ns a treballar per l'avenç de la societat cap a la igualtat
real, rebutjant qualsevol retrocés en drets i llibertats per a les dones,
i treballant en el marc de les competències de l'Ajuntament per
garantir la coeducació, la igualtat laboral, la conciliació i la
corresponsabilitat.
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De nou, el 8 de març commemorarem el Dia internacional dels Drets de les
Dones. Una data d'homenatge al moviment feminista i també de reivindicació:
hem de continuar denunciant les discriminacions estructurals que patim les
dones només pel fet de ser dones.
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Segon.- Donar solucions a la crisi econòmica i social provocada per la
pandèmia de la Covid-19 a qui més ha patit les conseqüències, les
dones: tenir present l'impacte de gènere a l'hora de definir ajudes i
accions específiques amb els fons europeus de lluita contra la
pandèmia i els seus efectes.
Tercer.- Situar al centre de l'agenda política, l’economia de la cura i reconèixer
social i econòmicament els treballs vinculats, realitzats
majoritàriament per dones.

14/09/2021 Alcalde

Quart.-

Cinquè.- Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones (explotació
sexual, pornografia, publicitat sexista...), refermant el compromís amb
a la Xarxa de municipis lliures de tràfic de dones i nenes, l’adhesió a
la qual es va aprovar pel Ple de l’ajuntament de data 13 de juliol de
2017.
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Sisè.-
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Impulsar campanyes de tolerància zero amb la violència masclista,
especialment entre el jovent, i informar sobre les eines locals i
comarcals existents (SIADs, SIEs...). Instar el Govern de la
Generalitat a comprometre’s en la lluita contra la violència masclista.

Traslladar aquests acords al Congrés dels i les Diputades, al Senat,
al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM,
i a les entitats i associacions en defensa dels drets de les dones del
nostre municipi.”

Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc
Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M
Montserrat Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia
Inglés Villena (PSC-CP), Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR) i
Jordi Eliseu Porta González (Cs).
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la moció és aprovada per unanimitat.
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11. MOCIÓ QUE PROMOU EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DEL CATLLAR,
EN DEFENSA DE LA PRESERVACIÓ DE L’ORDRE PÚBLIC DEMOCRÀTIC
I EN SUPORT ALS MOSSOS D’ESQUADRA.
Es dona compte de la següent moció:

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Atès que davant dels greus aldarulls i violència al carrer que estem patim,
absolutament lamentables i totalment inacceptables, no podem callar ni
romandre en silenci. Hem de dir prou a una situació inadmissible per al conjunt
de la ciutadania. La defensa de les opinions en democràcia i l’exercici del dret
a manifestació – o altres drets fonamentals – no poden emparar-se mai en cap
manifestació amb violència, ja que la violència deslegitima les reivindicacions
dels qui la promouen o l’exerceixen.
Ateses les declaracions institucionals del passat 18 de febrer emeses pel
Conseller d'Interior com a responsable del cos de la Policia catalana, Miquel
Sàmper, assegurant que "cal revisar de forma inajornable i urgent el model
d'ordre públic" posant així en dubte la tasca de seguretat i de vetllar per la pau
social per part del cos dels Mossos d’Esquadra.
Atès que des del Parlament de Catalunya, es va ja revisar, consensuar i aprovar
una resolució sobre model de seguretat de 48 punts exhaustius en base a les
conclusions de la comissió d’estudi sobre el “Model de Seguretat i Ordre Públic
i de l’Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses” (Tram. 26000001/10 -8 de novembre de 2013) però que de nou l’actual Govern de la
Generalitat no l’ha implantat en la seva majoria de punts: no s’ha actualitzat el
material adequat que necessiten per exercir les seves funcions, com tampoc
mai ha proposat una llei d’espai públic d’acord amb el que es demanava a les
conclusions “establir els criteris per a conciliar el dret a manifestar-se lliurement
amb el dret dels ciutadans a gaudir d’un espai públic segur” i “una política que
garanteixi unes condicions de treball dignes i la possibilitat de disposar dels
mitjans tècnics per a dur a terme correctament la seva tasca”.
Atès que des de la Presidència del Govern de la Generalitat no s’han
desautoritzat aquestes declaracions i demanat una rectificació de les mateixes
al seu Conseller d’Interior, com també lamentem el retard -el cap de 6 dies
d’iniciar-se la violència als carrers- en comparèixer públicament per donar
recolzament al cos dels Mossos d’Esquadra, en uns dies difícils i d’extrema
situació de perill per part d’aquest cos degut els fets violents que estem patint
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a la via pública. Quan la policia està desautoritzada creix la inseguretat als
carrers.
63
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Atès que aquestes declaracions se sumen a fets de manca d’entesa i de manca
de seguretat jurídica entre la Conselleria i la Direcció General de la Policia, com
els del passat 11 de novembre, quan el mateix Conseller d’Interior, Miquel
Sàmper, va afirmar a la Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya que la
Generalitat ultima un acord perquè els seus serveis jurídics deixin d’acusar per
atemptat als agents de l’autoritat o per desobediència a les causes per aldarulls,
de forma que limitarà la seva acció a un delicte de lesions només si hi ha
mossos ferits. D’aquesta manera, segons el Conseller, en els casos que els
serveis jurídics de la Generalitat hagin d’actuar per defensar els interessos de
funcionaris de l’administració catalana, com els Mossos d’Esquadra ferits en
aldarulls, rebaixaran la petició punitiva fins el màxim al que estan autoritzats: el
delicte de lesions, descartant els d’atemptat a l’autoritat i desobediència.
Atès que per tot plegat aquestes accions i comportament de l’actual Govern de
la Generalitat en funcions posant en dubte les actuacions dels Mossos
d’Esquadra generen una nova crisi al cos de policia, uns servidors públics que
han vist en massa ocasions com els seus propis responsables institucionals els
menyspreen, tal com els mateixos sindicats de policia han denunciat.
Atès que en aquest context preocupant, tristament habitual al nostre país, veiem
com a nivell europeu nombrosos països estan elaborant lleis que van justament
en el sentit contrari. A Europa es veu cada dia amb més claredat que cal protegir
i donar suport als seus policies, els quals reben atacs de forma continuada en
accions violentes i, que, en definitiva, són uns dels garants del sistema
democràtic que entre tots hem construït al llarg de la història i que moviments
violents i antidemocràtics volen destruir.
Atès que el mal que tot això està provocant a la seguretat ciutadana, al teixit
econòmic i comercial, a la convivència veïnal i també a la imatge nacional i
internacional que projectem allà on s’han patit aquests incidents és enorme.
Perquè som un país que creu en la defensa de les llibertats, en la pau i en la
democràcia, i els radicals violents en cap cas representen el sentit majoritari de
la ciutadania.
Per tots aquests motius, es proposa al ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels
següents:
ACORDS
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Primer.- Condemnar i rebutjar sense matisos els fets violents produïts en els
carrers d’aquest municipi i en altres indrets de Catalunya durant els
darrers dies.
Segon.- Defensar la manifestació pacífica com a via essencial per la defensa
dels drets, de les reivindicacions i de les opinions, així com de la
llibertat d’expressió, rebutjant les conductes violentes d’una minoria.
Tercer.- Manifestar el suport al conjunt del teixit comercial i empresarial del
municipi, en un moment especialment dur per la crisi derivada de la
pandèmia, i expressar la nostra solidaritat a totes les persones
afectades pels actes de vandalisme i violència, que hagin patit danys
personals o materials de qualsevol tipus.
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Expressar el nostre reconeixement als serveis públics i municipals
d’emergències, de neteja i manteniment, per la seva feina incansable
per retornar la normalitat als carrers de la ciutat; i manifestar el suport
democràtic d’aquest Ajuntament als membres de la Guàrdia Urbana,
Mossos d’Esquadra i el conjunt dels cossos policials de seguretat,
pels seus esforços per mantenir la convivència i preservar la pau
social.

Cinquè.- Demanar al futur govern de Catalunya, als grups polítics amb
representació parlamentària i als grups municipals amb representació
en aquest consistori, que defensin la tasca i el compromís de servei
públic del cos de Mossos d’Esquadra, les policies locals, i la resta de
cossos i forces de seguretat de l’Estat.
Sisè.-

Exigir urgentment la compareixença al Parlament del vicepresident
del Govern en funcions, Pere Aragonès, perquè davant la Diputació
Permanent, doni explicacions de la tardança i confusió dins del seu
propi Govern per defensar l’actuació dels Mossos i la inoperància de
la Conselleria d’Interior en coordinar una acció conjunta per preservar
l’ordre Públic als municipis que han patit disturbis i estralls vandàlics
intolerables ocasionats per una minoria violenta, i com pensa restablir
la confiança entre la Conselleria i la Direcció General de la Policia,
cabdal per preservar l’ordre públic ens aquests dies de greu violència
a la via pública.

Setè.-

Traslladar aquests acords al Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
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Quart.-
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Sindicat Autònom de Policia (SAP-Fepol), a l’USPAC, al Sindicat de
Policies de Catalunya (SPC), al Sindicat de Mossos d’Esquadra
(SME), i al Sindicat de Policies Locals i Cos de Mossos d’Esquadra
(SPL-CME).”
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat:
Hi voten a favor els regidors Antonio López López (PSC-CP), M Montserrat
Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia Inglés Villena
(PSC-CP), i Jordi Eliseu Porta González (Cs).
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Vots en contra: Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR).
Abstencions: l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM) i Francesc
Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM).
Amb la qual cosa la moció és aprovada per majoria simple.
Tot seguit intervé el Sr. Daniel Rodríguez en explicació del vot del seu grup
municipal: “volia fer l’explicació perquè, tot i que no hagués canviat el sentit de
vot, per varis motius, aquesta moció em serveix molt d'exemple per raonar en
general perquè no ens adherim mai a cap moció d’aquestes generalista que
presenteu des dels grans partits no, es precisament per escrits com aquests,
que no ens adherim i després només votem, et llegeixo en el punt número ú es
condemnen els fets produïts en aquest municipi, jo penso que al Catllar, potser
no em vaig enterar, però crec que no en va haver, no en va haver de disturbis,
ni res, igual que el número quatre diu que fa referència textualment a, els serveis
públics i municipals d’emergències, de neteja i manteniment, per la seva feina
incansable per retornar la normalitat als carrers de la ciutat i manifestar el suport
democràtic d'aquest ajuntament als membres de la guàrdia urbana, mossos
d'esquadra i el conjunt dels cossos policials de seguretat, no sé, i no només ho
dic pels companys del PSC, de veritat, jo penso que en aquestes mocions que
presenteu almenys ser podria, se podria perdre una miqueta de temps en
adaptar-les al el nostre municipi.”
El Sr. alcalde: “Bueno, són, són mocions generalistes eh, i lo que a vegades
doncs els grups polítics tenim una visió digue’m-ne més àmplia no? de, de país,
són mocions generalistes que lo que fan és el recolzament, no? de fet tens raó,
que clar, no, no estan adaptades al municipi, si si, amb això et dono la raó.”
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12. MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DEL CATLLAR, DE
MESURES PER EVITAR TALLS DE LLUM I BAIXADES DE TENSIÓ, I
MILLORAR LA SUPERVISIÓ I MANTENIMENT DEL SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
intervé el Sr. Antonio López: “Jo voldria dir, sobre aquesta moció, pese a que
és generalista, com diu el company Dani, i és per tota Catalunya, si que és
veritat que el nostre municipi si que pateix precisament aquests talls de llum,
aquestes baixades de tensió, i aquests problemes con les companyies
elèctriques, en el cas nostre, d’Endesa, que és la companyia subministradora
que tenemos aquí en el Catllar, bueno en toda Catalunya, de hecho, ya se que
después hay muchas comercialitzadores, quien suministra la luz és Endesa,
cada vez que tenemos una tormenta, se nos va la luz, a veces si que són,
microtalls, però otras veces són hores hores y hores que ocasionan muchos
problemas a todos nuestros vecinos, simplemente decir esto que aunque és
una moción que se ha pasado por toda Catalunya, por todos los municipis de
Catalunya, si que en el caso nuestro, nos afecta cada vez que hay una tormenta
ocasionando graves daños a muchos vecinos, con las subidas y bajadas de
tensión, en todos los aparatós electrònicos, que tenemos hoy en dia en nuestras
cases y todo el tema cuando se va la luz, los problemas que ello ocasiona, que
no nos damos cuenta lo que tenemos hasta que se nos va, en este caso pasa
esto, yo recuerdo que la última tormenta, estuvimos más de doce hores sin luz,
no, por tanto, creo que esto es bastante importante, a partir de aquí pasamos a
votacion si quereis”.
El Sr. alcalde: “Vinga doncs”.
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Jo volia preguntar una mica també. [...] Val, a vere de
fet jo volia explicar, fer l’explicació de vot, que es segurament jo, votarem que
sí, el grup municipal de ciutadans, però he trobat a faltar una mica de crítica a
que per part del Govern, per exemple, veient totes aquestes deficiències pues
no es critica la pujada de preus ni d’electricitat a les famílies i als consumidors
vulnerables, en plena ona de fred, pues en quarantenes i en toque de queda,
s’ha obligat a permaneixer la gent a casa seva i amb aquest moment s'ha pujat
el preu de la llum, vull dir, me falta amb aquesta moció una mica més de crítica
amb aquest aspecte”.
El Sr. Antonio López: “Puc contestar, senyor alcalde?”
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Alalde. “Si, i tant i tant.”
El Sr. Antonio López: “Val [...] inaudible [...]. A vere Jordi, el tema de pujades,
anem per parts, el tema de la pujada de preus, primer, no correspon al govern,
per tant la pujada de preus hi ha un mercat lliure, estem precisament en un
mercat lliure, no, crec que vosaltres com a grup liberal, [...] inaudible [...] aquest
tema, sinó lo nacionalizamos todo, las empresa y ya està, a lo mejor, podriamos
querer en este caso, bueno, es decir, si que es verdad que en el mes de
diciembre, mitad de enero, hubo una subida importante de la luz, però hubo
unes consecuencias, porque subió el gas, que importamos y una sèrie de
coses, però claro lo que no decis, todas estas persones que se subió la luz, no
nos decis que a posteriori bajo el bono de lo que havia subido, que la [...]
inaudible [...] del 2020, hubo mas bajadas que la del 2019, por tanto se ha de
mirar un poco, es decir yo ya se que a veces, que cuando, es mas fàcil decir
cuando sube, que cuando baja, y luego tambien decir que no se ha hecho nada,
que con esta pandèmia que estamos se hizo un decreto, precisamente por el
gobierno del estado en el cual, a ninguna persona, a ningún ciudadano se le
podia cortar la luz, precisamente, ante el estado, del decreto de emergència,
igual que tampoco se le podia cortar el agua, por tanto no cabe decir que no se
ha hecho nada, a nadie se le ha cortado la luz, mientras està el decreto del
estado de emergència, por lo tanto, algo se ha hecho, en esta moción estamos
hablando de esto, si quereis en el siguiente pleno presentas tu una moción con
esto o con lo otro, y no pasa nada”.
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Me parece a mi, que lo único que te he dicho, que
criticais, que ha faltado esa crítica, esas subidas de precio, que puede, que la
mayoria de cosas son impuestos, no es la electricidad lo que se ha subido, son
los impuestos y si se ahora han bajado, por el tema del consumo de electricidad,
però los impuestos siguen ahí, hay que subir los sueldos en el parlamento, hay
que subir en el congreso, y bueno, pues es eso lo que hay, però simplemente
es un crítica, lo demàs està bien, dentro del texto està bien, però me ha faltado
eso”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Naltros també en referència a lo que comentàveu,
anava fer l’explicació després però, també li volia aclarir al company Antonio
que l’està defenent i és lògic no, és una llàstima perquè en els punts que
demanen, en els acords que se sol·liciten, estarien pràcticament d'acord en
quasi tot, sinó amb tots, però clar és que en l'exposició, està súper-polaritzada,
Antonio, llegeixes tot és reclamar, reclamar al Parlament de Catalunya, res a
l'estat espanyol, o sigui, i més venint del grup PSC, que actual, que manté les
competències, sent l'equip que governa, té moltes de les competències que
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s’estan reclamant, i, òstia, ja que estem, teniu la meitat dels polítics ficats en les
energètiques, no, o sigui, es que no sé, fer aquestes reclamacions, aquesta
polarització quan governeu un estat que contínuament està derogant totes les
iniciatives, en matèria de protecció social, i d'energia que es proposem al
parlament, òstia, amb diferent exposició, segurament ens haguéssim entès
millor en aquesta moció, sincerament.”
Tot seguir es dona compte de la següent moció:
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Davant l’existència d’algunes àrees del municipi que pateixen greus
deficiències de subministrament a causa d’un alarmant deteriorament d’una
xarxa, antiga i obsoleta, per la manca d’inversió en manteniment.
Aquesta situació ha comportat que els ciutadans i ciutadanes, famílies en risc
de vulnerabilitat, que viuen en habitatges construïts abans de l’existència de
normatives d’eficiència energètica, i els sectors del comerç, hostaleria,
restauració, que ja estan prou castigats per la crisi pandèmica, hagin de
suportar més pèrdues econòmiques per les interrupcions i talls de
subministraments reiterats.
Les insuficiències que s'han manifestat a la xarxa, fan necessàries unes
mesures contundents per assegurar la garantia del subministrament al conjunt
de les famílies, mesures encaminades a augmentar el grau de fiabilitat del
subministrament elèctric, assegurant el manteniment preventiu i les inspeccions
de les instal·lacions de transport i de distribució elèctrica.
Des dels ajuntaments s’estan detectant totes les incidències amb consultes
permanents amb els veïns a través del dispositiu de les oficines d’atenció
ciutadana per poder fer les denúncies corresponents. Però qui té la
competència i la responsabilitat pública de garantir el subministrament elèctric
és el Govern de la Generalitat, d’acord amb l’article 133 de l’Estatut
d’Autonomia. Aquesta competència inclou, l'autorització administrativa de les
instal·lacions situades a Catalunya, la regulació de l'activitat de distribució,
l'exercici de les activitats d'inspecció i control d'aquestes instal·lacions i el
desplegament de les normes complementàries de qualitat dels serveis
energètics.
En la majoria dels talls parlem de ciutadans i ciutadanes que compleixen les
seves obligacions abonant els rebuts quan toca per poder rebre un servei de
qualitat i permanent, però lamentablement reben un subministrament
intermitent a canvi. Per tant, és responsabilitat de la Generalitat de supervisar i
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sancionar si s’escau a les companyies elèctriques perquè té aquesta
competència per garantir el subministrament elèctric.
69
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Cal que des de la Conselleria d’Empresa expliqui els motius pels quals el
Govern de la Generalitat desisteix de les seves responsabilitats i no actua
davant les companyies elèctriques que han de solucionar aquesta greu situació
que pateixen moltes famílies amb caigudes contínues del subministrament
elèctric a les seves llars i assegurin la continuïtat i la qualitat del servei.
I en aquest darrer aspecte, el de la qualitat, cal tenir en compte que, recentment,
es va fer públic des del govern de l’Estat l’Avantprojecte de Llei de creació del
Fons nacional per a la Sostenibilitat del Sistema Elèctric. Avançar de manera
ferma en la reforma del sistema elèctric és el millor full de ruta per poder complir
amb l'Agenda 2030 i assolir l'objectiu de desenvolupament sostenible número
7, que exigeix als països garantir l'accés a una energia assequible, segura,
sostenible i moderna. Tal i com assenyala aquest gran acord internacional, de
res serveix avançar en energies netes o en eficiència energètica si a el mateix
temps milers de persones són privades de poder accedir a aquests
subministraments.
La transició que necessita el nostre model energètic no només ha de perseguir
la descarbonització i reducció dràstica de les emissions de CO2. Aquesta
transició també ha d'impulsar la democratització del sistema i potenciant les
comunitats energètiques locals de renovables fent que l’energia neta arribi a
tots els barris.
En aquest sentit, ha estat l’adopció de la recent Estratègia Nacional contra la
Pobresa Energètica 2019-2024, la primera estratègia en matèria d'energia
aprovada per un Govern espanyol, i que des de juny de 2018 el Ministeri per a
la Transició Ecològica treballa en el marc legislatiu que desenvolupa les
mesures per reduir el fenomen de la pobresa energètica a casa nostra.
A més, una de les primeres mesures que va prendre el Govern va ser el decret
llei pel qual es van reforçar les mesures de protecció dels consumidors: es va
crear el Bo Social Tèrmic (BST) i es van ampliar els supòsits per accedir a el
Bo Social Elèctric (BSE) als nous consumidors vulnerables que, com a
conseqüència de la COVID-19, compten en la seva llar amb, al menys, un
membre de la unitat familiar en situació de atur, inclòs en un ERTO o que hagi
vist reduïda la seva jornada laboral per motiu de cures. Aquestes llars, rebran
el 2021 el BST per sufragar els costos d'energia destinada a calefacció, aigua
calenta sanitària o cuina.
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És per tot l’exposa’t, que el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de
l’Ajuntament del Catllar l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Reconèixer i manifestar que l’energia i l’accés al subministrament
energètic són un dret ciutadà i que, sota aquest principi, els poders
públics han de disposar de les eines suficients per poder garantir que
la prestació d’aquest dret sigui efectiva.
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Segon.- Instar les companyies d’energia al sanejament i modernització de les
instal·lacions elèctriques, contribuint així a la millora de la qualitat del
servei.
Tercer.- Instar les companyies elèctriques a executar un pla d’inversions amb
un programa d'inspeccions periòdiques, amb la finalitat de garantir el
bon estat de conservació de les instal·lacions, tal i com preveu la Llei
18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del
subministrament elèctric.
Quart.-

Obrir un canal específic per a les queixes i reclamacions ciutadanes i
mantenir una interlocució amb aquestes companyies per tal de
traslladar les queixes i problemes de caire municipal.

Cinquè.- Reclamar als governs de l’Estat i a la Generalitat a desplegar un
programa de rehabilitació d’habitatges amb l’objectiu de millorar
l’eficiència energètica, el confort i el gaudi d’un habitatge digne per
tota la ciutadania, sense excepcions.
Sisè.-

Exigir a la Conselleria d’Empresa que exercici les seves
competències actuant i supervisant davant les companyies
elèctriques que han de solucionar aquesta greu situació que pateixen
moltes famílies amb caigudes contínues del subministrament elèctric
a les seves llars i assegurin la continuïtat i la qualitat del servei.

Setè.-

Instar a la Conselleria d’Interior que agilitzi les denúncies veïnals quan
es tracti d’identificar i resoldre usos i connexions fraudulentes a la
xarxa de distribució, incloent-hi les provocades pels cultius de
marihuana, que generen interrupcions en el subministrament, i que
incorpori a representants i tècnics municipals d’aquest ajuntament
per treballar conjuntament en resoldre aquestes incidències cada
vegada més freqüents.
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Vuitè.-

Instar a la Conselleria d’Empresa que elabori un mapa elèctric
municipal on detalli la responsabilitat a cada àrea de quina és la seva
empresa subministradora i on s’especifiqui les accions d’inversió i
manteniment darrerament realitzades.

Novè.-

Reclamar al Govern de la Generalitat que doti de mitjans necessaris
a aquest Ajuntament que facin possible la creació de comunitats
energètiques a tots els barris de la ciutat, amb energies renovables i
netes.

Desè.-

Comunicar els presents acords al Congrés dels Diputats, al Parlament
de Catalunya, al Síndic de Greuges, a les Organitzacions de Consum
de Catalunya, a les companyies subministradores que operen a la
ciutat i a les entitats municipalistes de Catalunya.”

Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat:
Hi voten a favor els regidors Antonio López López (PSC-CP), M Montserrat
Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia Inglés Villena
(PSC-CP) i Jordi Eliseu Porta González (Cs).
Vots en contra: Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR).
Abstencions: L’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc
Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM).
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Amb la qual cosa la moció és aprovada per majoria simple.
Tot seguit intervé el Sr. Francesc Saigí en explicació del vot del seu grup
municipal: “Si, naltros moltes coses que direm, bueno el Dani, ha dit
pràcticament el mateix, a veure, en el fons la reivindicació d'aquesta moció és
una problemàtica que s'hauria de resoldre, això és el que creiem, l'energia
elèctrica és un bé de primera necessitat i no hi hauria d'haver cap problema en
el subministrament i molt menys en companyies que any rere any van
augmentant els beneficis, la setmana passada parlàvem de beneficis vuit cops
superiors als de l'exercici anterior, ara tot i així, ens hem abstingut perquè la
moció és totalment parcial i amb un clar interès polític contra la generalitat de
Catalunya, tot, o sigui, les competències són compartides, entre la generalitat i
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el govern de l'estat espanyol, i aquí pues només es parla que tot lo dolent és
responsabilitat de la generalitat, i tota la part de l'exposició que es bo, és gràcies
al govern espanyol, tampoc és així.
Después repassem una miqueta qui formen les energètiques, i tenim, doncs
mira, Felipe González, José Montilla Gas Natural, són suposo que els deveu
coneixer, no Antonio, són socialistes, tenim Angel Acebes a Iberdrola, Aznar i
Elena Salgado a Endesa, Pedro Solbes a Enel, Javier Solana a Acciona, Josep
Borrell a Abengoa, bueno, per posar noms, i tot aquesta gent tenen molt més
poder de decisió de no pas el Parlament de Catalunya, amb unes
competències, que les poques que tenim se retallen cada vegada que s'intenta
iniciar algo des d'aquí.
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Que la moció sigui la reivindicació de que la xarxa elèctrica estigui en perfectes
condicions estem totalment d’acord eh, per això no hem votat en contra”.
El Sr. alcalde: “Ens hem abstingut”.
El Sr. Francesc Saigí: “Però amb el text no podem estar a favor”.
13. MOCIÓ QUE PROMOUEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’UNICAT-ERC,
ECG I JUNTS DE SUPORT A L’AMNISTIA.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
intervé el Sr. Francesc Saigí: “Bueno si, que presentem questa emoció perquè
creiem fermament que l'amnistia és la única solució possible conflicte polític
entre Catalunya i l'estat espanyol.
L'amnistia és l’única solució perquè permet posar fi totalment a la repressió, fruit
d'aquesta causa general contra l'independentisme i encara, i encarar el
conflicte amb el dret d'autodeterminació, el conflicte polític i les solucions només
podran venir de la política i precisament per això proposem l'aprovació d'una
llei d'amnistia al congrés dels diputats, l’amnistia és un concepte jurídic
reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de països i per situacions
d'excepcionalitat política com la que estem vivint, una amnistia que ha de
comportar la llibertat dels presos i preses polítiques, el lliure retorn a les
persones exiliades i l'arxivament de totes les causes obertes al voltant l'exercici
i la defensa al dret a l'autodeterminació”.
El Sr. alcalde: “Molt be. Alguna cosa més”.
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El Sr. Daniel Rodríguez: “Jo. Ho vam comentar l’altre dia, en junta, la moció
rebrà el nostre suport, eh, lògicament no espero, o sigui, no hem barallat cap
altra opció, però clar al final anem amb les mocions aquesta generalistes no,
que presenteu i demés, des del nostre punt de vista ens hagués agradat que
un dels punts pues fos, un compromís al canvi de protocols de seguretat, i per
exemple, assegurar que la ha generalitat no es presentaria mai més com
acusació particular a les persones que exerceixen el seu dret a manifestació,
no, no deixa de ser molt estrany promoure mobilitzacions i després encausar
les persones que persegueixen, tot i així rebrà el nostre suport però sí que
voliem puntualitzar aquest punt. Merci”.
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Tot seguit es dona compte de la següent moció:
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després
de la sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou
pacte estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions
d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i
culturals de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la
Generalitat, la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà
per reivindicar l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de
decidir, de nou democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del
referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses les limitacions de
l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en
resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb
la independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb
el seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de
judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de
presó, exili, multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió
s’incrementa, ja que són moltes encara les persones pendents d’alguna
resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han
estat o segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la
consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les
diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a
l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han
obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans
i electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es
tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per
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permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que
s'hi troben vinculades.
74
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En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra
aquestes persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets:
fragmentació de la causa, manca d'imparcialitat de jutges i poders públics
espanyols, vulneració de garanties processals i de la presumpció d’innocència,
presó preventiva injustificada, etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal
d’Apel·lació de Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal
Suprem (el que suposa infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia
de nul·litat la sentència dictada, juntament amb les vulneracions flagrants
contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre
Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament immediat de les
persones empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades
davant del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i
actualment presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de
resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà
l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial
espanyol. Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per
això l’única solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu
i per tant és una qüestió de voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a
centenars de països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que
estem vivint. L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes
d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes punibles
administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat
a la preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment,
promoció, execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític
de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del referèndum
d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de protesta a la
via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o de
criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin
estat perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de
l'esmentat referèndum.

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

a9c367e56ece4aa1b350537f1025d446001

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

Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i
visualització, en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes
les accions que quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de
pensament polític i llibertat de reunió i d’associació.
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L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte
polític. Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i
represaliada judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de
condicions entre totes les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de
l’autodeterminació, és la via per garantir la vida democràtica que ens permeti
avançar.
Per aquests motius, els grups municipals d’ERC-UNICAT, ECG i JUNTS
proposen al ple de l’Ajuntament del Catllar l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a
resposta la via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió
i manifestació, de participació política per mitjà de l'elecció de
representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen
mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.
Segon.- Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei
d’Amnistia que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats,
inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus
de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de
Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o
símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica
per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat,
tipificats com a delictes o com a conductes determinants de
responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i
fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol
que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat,
aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al
conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement
del dret d'autodeterminació de Catalunya.
Tercer.- Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos
polítics, així com que es reparin els danys causats a les persones
represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen
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part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els
responsables de la repressió de drets fonamentals.
76

Quart.-

Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a
mobilitzar-se i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament
de les preses i presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les
causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents
cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un
acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i
polítics.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Cinquè.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament
Europeu i a l’Associació de Municipis per la Independència.”
Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc
Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL
CATLLAR).
Vots en contra: Jordi Eliseu Porta González (Cs).
Abstencions: Antonio López López (PSC-CP), M Montserrat Inglés Novell
(PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP) i Alícia Inglés Villena (PSC-CP).

Tot seguit intervé el Sr. Antonio López: “Perdó, si és que veig que el company
el Jordi, ha fet una, s’ha extranyat de la nostra abstenció, nosaltres, jo sempre
diré, nosaltres hem fet una abstenció perquè el nostre grup, el grup municipal
del PSC aquí en el Catllar, és molt divers, bueno, hi ha gent que és afiliada al
partit, hi ha gent que no hi és, per lo tant hem preferit fer l’abstenció en ves de,
bueno, fer una altra vot, cadascú o cadascú el seu, hi ha coses que estem
d’acord, com ha dit el cas de la nostra el company Francesc, hi ha coses que
estem d’acord i coses que no, per lo tant hem preferit fer aquesta abstenció,
simplement és per això, només”.
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Amb la qual cosa la moció és aprovada per majoria absoluta.
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El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Jo molt breu, molt breu, evidentment el meu vot és
negatiu, pues perquè penso que, sempre que algú, pensen que tenen patente
de corso per poder delinquir i malversar fondos, públics, vull dir que, pensem,
de pensar que aquest diners són de tothom i la gent que, pues, delinqueix pues
evidentment cada palo ha d’aguantar su vela, com deia, molt breu”.
El Sr. alcalde: “D’acord”.
14. MOCIÓ QUE PROMOUEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ UNICAT-ERC,
ECG I JUNTS DE SUPORT A PABLO HASÉL.
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua l’alcaldia,
intervé el Sr. Francesc Saigí: “Bueno aquesta moció també la presentem en
suport al cantant i poeta Pablo Hasel, condemnat, detingut, i tancat a presó,
bueno molts us agradaria poder arribar al seu nivell de composició, eh, vull dir”.
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “A la dutxa”.
El Sr. Francesc Saigí: “En qualsevol lloc, que ha sigut condemnat, ha sigut
tancat a la presó per la lletra de les seves cançons i per seixanta-dos tuits
acusat d'apologia del terrorisme, calúmnies, injúries a la corona, la llibertat
d'expressió és un dret fonamental que hauria de ser respectat en tota
democràcia consolidada, però ens ha quedat clar que l'estat espanyol no
respecta els drets fonamentals, ho podem veure clarament aquests dies quan
la fiscalia arxiva el cas d’exmilitars que volien afusellar vint-i-sis milions de de
persones, és molt més perillós un micròfon d'un cantant que la deriva autoritària
dictatorial d’un exèrcit, però bueno, fa molt poc es publicava un informe que
destapava la vinculació d’oficials en actius amb un grup neonazi de Múrcia, i fa
dos mesos que ministeri de defensa ho sap, quan ja sabem tots que una cançó
o un tuit són molt més perillosos que un exèrcit en tradició golpista infiltrat
d’extrema dreta, com sempre no podem fer altra cosa que situar-nos al costat
de tota la ciutadania que es manifesta en defensa dels drets civils i polítics i
contra la repressió i persecució política, reivindiquem el fi de la repressió política
i reiterem l’absolut rebuig a la sentència contra el raper Pablo Hasel perquè
vulnera la llibertat d'expressió i exigim també de posar, de passar de la seva
posada en llibertat.
Unes manifestacions que assenyala el malestar a la ciutadania per una
monarquia corrupta i per un estat que reprimeix sense aturador, amb una llei
mordassa que vulnera els drets més fonamentals com el de la llibertat
d'expressió i que malgrat la seva promesa electoral doncs el govern encara no
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ha derogat, i bueno se m’ha oblidat de dir, al principi de tot, que a petició, bueno,
d'una esmena que va fer un grup de MO1-TE hem incorporat un punt més que
és demanar la immediata posada en llibertat de Pablo Hasél així com que
reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i
als col•lectius dels quals formen part i que s'hauran de preveure mesures en
relació a tots els responsables de la repressió dels drets fonamentals.
Això quedaria inclosa en la moció definitiva presentada.”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Naltros agraïm aquest afegit i lògicament estàvem
d’acord en quasi tot i amb aquest afegit lògicament el nostre suport”.

14/09/2021 Alcalde

El Sr. alcalde: “D’acord. Passem a votar doncs”.
El Sr. Carles Guillén: “Jo vodria fer, si em permeteu, una reflexió al Jordi perquè
me costa molt mossegar-me la llengua, com li dius tu a una persona que
regularitza quatre milions d'euros, marxa del país i té familiars que es van a
vacunar a l'estranger, quant aquí hi ha gent que està morint? Gràcies”
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “A mi m’ho dius? a mi que m’expliques.”

JOAN MORLÀ I MENSA
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El Sr. Carles Guillén: “Molt bé. Ja m’has contestat.”
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “A mi que m’expliques. L’explicació te la faré després
si voleu”.
El Sr. alcalde: “Si, si que volem. Doncs passem a votar”.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/09/2021 Secretari-Interventor

Tot seguit es dona compte de la següent moció:
El clima de regressió democràtica a l’Estat Espanyol ha quedat novament palès
en la detenció el dia 16 de febrer de 2021 del cantant i poeta lleidatà Pablo
Hasél acusat d’apologia del terrorisme i de calúmnies i injúries a la Corona i a
les institucions de l'Estat arran de la lletra d’una cançó i de 62 missatges a la
xarxa social Twitter entre 2014 i 2016.
Hasél, condemnat per l’Audiència Nacional, ha ingressat a presó per haver fet
sentir la seva veu i la seva opinió, un Dret que hauria de ser respectat en tota
democràcia consolidada. Ens ha quedat novament clar que aquest no és el cas
de l’Estat Espanyol, un Estat que s’ha posat en el punt de mira d’organitzacions
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internacionals per la limitació que està posant de forma aberrant a la Llibertat
d’expressió i per la gestió autoritària amb pèrdua de drets fonamentals.
79

La llibertat d’expressió i d’opinió és un dret fonamental de tot individu i està
recollit a l’article 19è de la Declaració Universal dels Drets Humans.
L’Estat Espanyol, a través d’uns tribunals parcials, subjectius i obsolets, s’han
esplaiat en els darrers anys a defensar i protegir els qui fan apologia del feixisme
i del franquisme mentre, per altra banda, es distorsionen fets i accions que
qüestionen aquests moviments antidemocràtics i que representen una crítica i
una valoració emmarcada en la llibertat d’expressió.
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Per aquests motius, els grups municipals d’ERC-UNICAT, ECG i JUNTS
proposen al ple de l’Ajuntament del Catllar l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Denunciar un cop més les sentències polítiques dels tribunals
espanyols que posen en entredit les garanties de tot el sistema
judicial i la separació de poders que ha de ser un dels pilars de tota
democràcia.
Segon.- Reiterar el compromís del món local català amb la llibertat d’opinió i
d’expressió i en la defensa dels drets fonamentals de tota la
ciutadania.
Tercer.- Condemnar la pena imposada al cantant Pablo Hasél per l’expressió
del seu pensament a través de les seves cançons i les seves piulades
i fer-li arribar tot el nostre suport.

JORDI CABRE MARTORELL
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Quart.-

Promoure una modificació del Codi Penal on es despenalitzin aquest
tipus de delictes i on es protegeixi la llibertat d’expressió en lloc de
sancionar-la.

Cinquè.- Demanar la immediata posada en llibertat de Pablo Hasél, així com
que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les
seves famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de
preveure mesures en relació a tots els responsables de la repressió
de drets fonamentals.
Sisè.-

Comunicar aquest acord al govern espanyol, al Congrés i a
l’Associació de Municipis per la Independència.”
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Acte seguit es sotmet a votació la moció amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL
CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc
Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM) i Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL
CATLLAR).
Vots en contra: Antonio López López (PSC-CP), M Montserrat Inglés Novell
(PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia Inglés Villena (PSC-CP) i Jordi
Eliseu Porta González (Cs).
Abstencions: cap.
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Amb la qual cosa la moció és aprovada per majoria absoluta.
Tot seguit intervenen les següents persones en explicació del vot del seu grup
municipal:
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Primer que tot avui que és el dia europeu les víctimes
del terrorisme, un record entranyable i de tot cor per totes aquestes persones i
aquestes famílies que han sofrit aquesta lacra, no, lamentar que es pot tindre
a debat en aquests plens un suport a un delinqüent, a un reincident, un filoterrorista, un incitador a l'odi, recordar que aquest individu no entra a la presó
per cantar cançons, solsament, sinó per una llarga llista de delictes, vull dir,
alabances a l’ETA i Alqaeda, pedir que s’atempti contra representants del
PSOE, del PP, valtros que sabeu les cançons, ja ho sabeu, agressió a un
càmera de TV3, de TV3, no se com es treu en part en un o l’altre, el que va
llençar un líquid químic, agressió a un testic d’un judici, no sé, trobo que, se fan
bandera d’una llibertat d'expressió, bueno, presenten propostes en contra
d'aquests partits que no pensen o no se situen en el seu radicalisme, jo crec
que amb aquest aspecte, s’equivoqueu, de la misma manera condemnem, els
enalteiximents del nacisme, vull dir això que es fa de la división azul i totes
aquestes coses naltros no estem d'acord, naltros no estem d'acord amb cap
tipus de violència i la llibertat d'expressió si té un límit, el límit és quan s’utilitza
a l’empar d'aquestes llibertats per transmitir i generar odi, vull dir que està
claríssim”.
El Sr. alcalde: “Aveiam, no sé que té que veure el terrorisme en el cas que ens
porta aquesta moció, eh”.
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El Sr. Jordi Eliseu Porta: “No té res a veure?”.
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El Sr. alcalde: “Jo crec que a vegades s’ha d’anar amb cuidado, les coses que
es diuen, i si s’hagués de jutjar a una persona com Pablo Hasel, per les
manifestacions que fa, home, les lletres, les hauríem d’intentar entendre dintre
d’una manifestació cultural, que és aquest tipus de música, que per cert, et pot
agradar o no et pot agradar, però estan incloses dintre de lo que és aquest estil
musical, que acostuma a dir, a ser una protesta, són cançons i una música de
protesta, molt arrelada a més de la població, però si en cas que s’hagues de
condemnar-ho, que jo no soc partidari, a llavorens, tots aquests que hem
anomenat abans, una manifestació que hi va haver de VOX, criminalitzant els
jueus, gravats, aquestos militars, proclamant que s'havia de d’afusellar, i
diversos que ara no em surten així i no cal allargar-ho més, perquè uns si i els
altres no?”.
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “No no, cap d'ells, cap, tot el que generi violència i odi,
tot això, no tindríem que estar d'acord ningú, ningú, no disfresseu que aquest
senyor, per dir algo, és per les seves cançons, no ho dieu, perquè no és així, té
una sèrie, des del 2015 té coses, contra la justícia, no ho disfresseu, que, a
vere, és així”.
El Sr. alcalde: “Be, una vegada cadascú a manifestat, ara entablar una
discussió aquí seria, difícilment ens faran canviar.” [...] inaudible [...]
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “D’acord”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Jo sé que, acaba acaba Joan, .. jo vull dir una cosa
ràpid per acabar, ja que no he intervingut en l’explicació, primer que tot i ser
una moció importantíssima dels que la defenem, no entenc com estem perdent
més temps a una moció presentada, com en altres tema molt més importants,
quan les mocions al final sabem que queden en un calaix, tot i sent molt
important, i Jordi, tot i estar totalment en sentits oposats de les nostres creences
i filosofia de veure les coses, si que t’he de reconèixer una cosa, has fet
intervenir el nostre primer tinent d'alcalde, que durant molts mesos no havia
parlat i ens havíem oblidat de quina veu tenia.”
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Però tampoc ha tocat el tema, no et pensis, que jo, lo
que faci el emèrit, m’és absolutament igual.”
[...] inaudible [...]
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El Sr. Antonio López: “Joan, perdona, voy a pedir la palabra, nosaltres hem
votat no, perquè a vere, no es que, nosaltres defensem la llibertat d’expressió
però a més, (inaudible) la constitució, aquest senyor, és que Jordi, m’ha xafat
la meva intervenció, per lo tant aquest senyor no està en la carcel per les seves
lletres de les cançons, no, com diu l’alcalde, poden gustar més o menys, es
decir, a mi no m’agraden, que a un company meu li diguin que l’explote el cotxe,
o que li pegui un tiro en la nuca, evidentment no m’agrada, pues es logic, està
en la presó perquè sinó tindria dos sentencies més, por pegar un càmera de
TV3, por pegar, agredir a un testigo en un judici que hi ha testificat contra un
amic seu, no, etc. a banda de que hi ha algo (inaudible) mes també con el tema
de violència de genero, a vere, este senyor ha hecho tuits, que creo, hoy
precisamente que hemos votado a favor de una moción a favor de les dones,
del 8 de marzo que fue hace dos dies, i tal, por decir de una manera que
(inaudible) se cree irresistible como para todas esas piradas que nos quita a
todos los hombres como maltratadores en potencia solo les gustaria que
hubiesen mujeres o estilo poesia, si, un gran poeta, escribe poesia, y tambien
puedo decirte vete a comer pollaszorra, hija de la gran puta, estos son, esta es
su gran poesia, es un gran poeta, yo creo que esta a la altura de Alberti también,
o de Machado, precisamente, por tanto decir, este señor esta en la carcel
porque tenia otras sentencias previas i no esta en la carcel (inaudible) lo quieren
disfrazar ahora con el tema del independentismo, que no lo era, porque este
señor, hemos de recordar que venia de podemos, es decir, no era
Independentista, però bueno, ahora queda muy bien, disfrazarlo todo en una
causa porque así, aguas revueltas, ganancia de pescadores, es mi intervención
porque ya parte lo ha dicho el Jordi, y no puedo estar mas de acuerdo con el”.
El Sr. Francesc Saigí: “Només un aclariment, no hem fet servir la paraula
independentisme en tota la moció aquesta”.

El Sr. Francesc Saigí: “Jo soc conscient que no ho és, però bueno”.
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Nosaltres tampoc”.
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 NÚMERO 2021/010 AL 2021/203.
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El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Nosaltres tampoc”.
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Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2021/010, de 8
de gener de 2021 al 2021/203, de data 7 de març de 2021.
83

A més a més, es dona compte expressament dels següents decrets que
consten a la relació lliurada a tots els membres del consistori:
Decret 2021/138, de 22 de febrer, d’aprovació de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 1/2021, d’incorporació de romanents:
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“Relació de fets
Aquesta Alcaldia ha examinat detingudament l'Expedient de Modificació de
Crèdit 01/2021 tramitat per a modificar crèdits de l'estat de despeses, mitjançant
incorporació de romanents de crèdit de l'exercici anterior, per un import total de
1.127.038,55€, amb càrrec a compromisos d’ingressos per import de
519.881,51€ i la resta (607.149,04€) amb càrrec al romanent de tresoreria per a
despeses generals.
La tramitació de l'expedient s'ajusta als preceptes legals vigents.
El Secretari-interventor ha emès informe favorable
Per tant, d’acord amb els informes que consten a l’expedient, resolc:
PRIMER. Aprovar la modificació de crèdit, mitjançant incorporació de romanent
de crèdit de l’exercici anterior proposada en l’Expedient de Crèdit
01/2021, segons el següent detall:

1531-62500

Romanent total
incorpoble

Descripció
Senyalització benvinguda accés
poble

Incorporació
amb subvenció

Romanent
desp. generals

42.359,03

0,00

42.359,03

1532-21000 Pavimentació carrers i voreres

14.981,15

0,00

14.981,15

160-61905

15.000,00

0,00

15.000,00

1621-62015 Escomesa elèctrica deixalleria

25.000,00

0,00

25.000,00

165-62323

Enllumenat públic esplai tarragoní

292.701,00

131.000,00

161.701,00

171-21004

Zones verdes i espais naturals

2.933,04

0,00

2.933,04

171-62200

Pipicans

8.000,00

0,00

8.000,00

Clavegueram C. Requet

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/09/2021 Secretari-Interventor

Aplicació
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Classes gimnàstica gent gran

4.295,50

0,00

4.295,50

323-21203

Edificis educació infantil i primària

7.745,94

0,00

7.745,94

326-62201

Edifici Escola de Música

283.382,73

283.382,73

0,00

326-62301

Instrument Escola Música

25.000,00

0,00

25.000,00

326-62500

Mobiliari Escola Música

50.000,00

0,00

50.000,00

333-21205

Mur cantonada Castell

3.098,81

0,00

3.098,81

342-22799

Revisó MIEM

2.989,91

0,00

2.989,91

342-62001

Portada aigua camp de futbol

46.168,28

28.285,78

17.882,50

342-62211

Conveni Ematsa

2.700,00

2.700,00

0,00

342-62701

Projecte Pavelló

80.000,00

0,00

80.000,00

454-61905

Aixecament topogràfic

4.719,00

0,00

4.719,00

920-22604

Serveis jurídics

6.475,03

0,00

6.475,03

920-22720

Treballs inventari municipal

24.000,00

0,00

24.000,00

920-22723

Assessorament jurídic

1.306,80

0,00

1.306,80

920-48302

Subvenció a Càrites

1.500,00

0,00

1.500,00

920-62206

Condicionament Hotel entitats

8.161,33

0,00

8.161,33

920-62209

Senyalització carrerer

20.000,00

0,00

20.000,00

920-62214

Teulada Mas de Pallarès

119.521,00

74.521,00

45.000,00

920-62603

Equip streaming

3.000,00

0,00

3.000,00

920-62604

Equip retransmissió plens
municipals

19.000,00

0,00

19.000,00

920-63300

Adequació gossera

13.000,00

0,00

13.000,00

920-63300

Adequació gossera

0,00

0,00

0,00

1.127.038,55

Total crèdits incorporats

1.127.038,55

Finançament de l'expedient

1.127.038,55

Compromisos d'ingressos 2021

JORDI CABRE MARTORELL
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231-22732

519.889,51

607.149,04

519.889,51
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72101

131.000,00

75030

283.382,73

77001

2.700,00

76107

28.285,78

76109

74.521,00

Romanent Tresoreria despeses
generals

607.149,04

Romanent tresoreria liquidació 2020
Proposta aplicació romanent EMC 01/2021
Romanent tresoreria disponible final

2.583.472,16
607.149,04
1.976.323,12
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SEGON. Donar compte de la present resolució al Ple de l’ajuntament en la
primera sessió que se celebri.”
Els i les membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 2021/135, DE 19 DE
FEBRER, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE L’EXERCICI DE 2020.
Es dona compte del Decret de l’alcaldia 2021/135, de 19 de febrer:
“Fets
La Secretaria-Intervenció municipal ha confeccionat la liquidació del Pressupost
General del l'Ajuntament corresponent a l'Exercici de 2020.
El Secretari-interventor ha emès l’informe preceptiu d’acord amb l’article 191.3
del RDL 2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la LRHL, amb caràcter
favorable.
Fonaments de dret
Legislació aplicable:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
- Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals RDL 2/2004 de 5 de
març (TRLRHL).
- Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, pel qual s’aprova el Reglament de
Pressupostos.
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- Ordre HAP/1781/2013 de 20 de setembre, pel qual s’aprova la Instrucció de
Comptabilitat per l’Administració Local (ICAL).
- RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
General d’Estabilitat
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat
Financera.
- RD 1463/2007, de 2 de novembre, Reglament d’Estabilitat Pressupostària.
- Manual del Càlcul del Dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les
Corporacions Locals, publicat per la Intervenció General de l’Administració
de l’Estat.
- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’
Administració Local.
- Acord del Consell de Ministres de 6 d'octubre de 2020 en relació amb les
regles fiscals establertes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
- Sessió del Congrés dels Diputats de 20 d'octubre de 2020 en la qual
s’aprecia, per majoria absoluta dels seus membres, la situació d'emergència
extraordinària que motiva la suspensió de les regles fiscals.
De forma extraordinària el Consell de Ministres, a la sessió de 6 d'octubre de
2020, va adoptar acord en relació amb les regles fiscals establertes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera per sol•licitar del Congrés dels Diputats l'apreciació de situació
d'emergència extraordinària que s'ajusta al que disposa l'article 135.4 de la
Constitució i en l'article 11.3 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera i a aquests efectes:
"Queden suspesos l'Acord de Consell de Ministres de 11 de febrer de 2020 pel
qual s'adeqüen els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al
conjunt d'Administracions Públiques i de cadascun dels seus subsectors per a
l'any 2020 per a la seva remissió a les Corts Generals, i es fixa el límit de
despesa no financer del pressupost de l'Estat per a 2020, així com l'Acord de
Consell de Ministres de 11 de febrer de 2020 pel qual es fixen els objectius
d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt d'Administracions
Públiques i de cadascun dels seus subsectors per al període 2021-2023 per a
la seva remissió a les Corts Generals, i el límit de despesa no financer del
pressupost de l'Estat per a 2021".
Pel que fa a la suspensió de les regles fiscals, el Congrés dels Diputats, en la
seva sessió de 20 d'octubre de 2020 va apreciar, per majoria absoluta dels seus
membres, que es donava una situació d'emergència extraordinària que
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motivava la suspensió de les regles fiscals, requisit que estableix l'article 11.3
de la LOEPSF d’acord amb l'article 135.4 de la Constitució.
87

Per tant, des del 20 d'octubre de 2020 queda en suspens l’Acord del Consell de
Ministres d’11 de febrer de 2020 d’adequació per al 2020 i la fixació per al
període 2020-2023 dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic per
totes les administracions públiques i subsectors. Així com l’adequació per al
2020 i fixació per al 2021 del límit de despesa no financera.
Aquesta suspensió abasta de la liquidació del 2019 i fins a la liquidació del 2021.
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Si és reactiven les regles fiscals el 2022 serà necessari que la liquidació del
2022 compleixi amb tots els objectius.
Malgrat tot, des de la Secretària-intervenció s’ha realitzat igualment l’estudi de
les magnituds suspeses temporalment.
Finalment, d’acord amb els articles 47, 48 i 89 del Decret 500/1990, de 20
d’abril, de desenvolupament de la Llei 39/1988 reguladora de les hisendes
locals i l’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Resolc:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost propi de l’Ajuntament del Catllar
presentada per la Secretaria-Intervenció municipal, corresponent a
l’exercici 2020, d’acord amb el següent resum:
Obligacions reconegudes pendents de
pagament

326.458,56

Drets reconeguts pendents de cobrament

1.484.999,66

Resultat pressupostari ajustat

1.535.657,27

Romanent de Tresoreria total

2.583.472,16

Afectat a despeses finalistes
Per a despeses generals
Romanent de crèdit

0,00
2.583.472,16
2.572.018,59

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

a9c367e56ece4aa1b350537f1025d446001

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

Incorporable
D’incorporació obligatòria
D’incorporació voluntària
No incorporable

1.127.038,75
744.473,21
382.565,54
1.444.979,84

Segon.- Informar-ne al Ple de la Corporació en la primera sessió que celebri,
d'acord amb el que senyala l'article 193 del RDL 2/2004 de 5 de març,
que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

JOAN MORLÀ I MENSA

Quart.-

Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, i de
conformitat amb allò que disposen els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, i 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
es podrà interposar un dels recursos següents:
a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan
que ha dictat l’acte recorregut (tret que es tracti d’un acte dictat per
delegació, cas en el qual correspondrà la resolució a l’òrgan
delegant), en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de
la recepció de la seva notificació.
La interposició del recurs, excepte en els casos en els quals una
disposició estableixi el contrari, no suspendrà l’execució de l’acte
impugnat, de conformitat amb allò que disposa l’article 117 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre.
Si transcorregués un mes des del dia següent al de la interposició del
recurs de reposició sense que aquest hagi estat resolt, podrà
entendre que ha estat desestimat i interposar recurs contenciós
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats
des del dia següent al de la recepció de la seva notificació.
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Tercer.- Remetre còpia de la Liquidació del Pressupost a l'Administració de
l'Estat (Delegació d'Hisenda) i a la Comunitat Autònoma
(Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya) corresponents.
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En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es podrà
interposar el recurs contenciós administratiu fins que aquell no sigui
resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci
administratiu.
Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi
procedent.”

JOAN MORLÀ I MENSA
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14/09/2021 Alcalde

Els assistents es donen per assabentats: l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICATERC-AM) i els regidors Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier
Tarantino Mingo (EL CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICATERC-AM), Francesc Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López
(PSC-CP), M Montserrat Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSCCP), Alícia Inglés Villena (PSC-CP), Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL
CATLLAR) i Jordi Eliseu Porta González (Cs).
El Sr. Daniel Rodríguez: “De l’aprovació de l’exercici no dius res, és només
informe, no dius ni”.
El Sr. alcalde: “Donar compte”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Però no diem dades, ni com ha quedat, ni la part que
entra i que surt”.
El Sr. alcalde: “Però tot això ja, penso que ja s’envia no, ja se us ha enviat, no?,
en els decrets està això, jo dono compte dels decrets, valtros els teniu aquest
decrets, se us ha enviat tots els decrets”.

JORDI CABRE MARTORELL
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El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Si, si”.
El Sr. alcalde: “Jo ho tinc amb un correu, els veig que se us envien, si, no?”.
El Sr. Antonio López: “Si, si. Nosotros los hemos recibido almenos.”
El Sr. alcalde: “D’acord. Doncs ho teniu allí molt especificat”.
El Sr. alcalde: “Si. Continuem, informe d’alcaldia, seria el punt següent”.
Els i les membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
3. INFORME DE L’ALCALDIA.
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
90

1) Amb l’objectiu de no dilatar la durada de la sessió 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 14 de gener de 2021.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Altrament s’informa del següent:
2) Es dóna compte exprés, malgrat la informació ja hagi estat tractada en el
punt de l’ordre del dia corresponent a la liquidació de l’obra i en tant que
competència delegada del Ple a l’alcaldia, del Decret de l’alcaldia 2021/179, de
27 de gener de 2021, relatiu a l’aprovació de l’onzena i darrera certificació
corresponent a l’obra municipal ordinària de construcció d’un edifici educatiu
destinat a escola de música i aulari de l’institut escola l’Agulla, per import total
de 178.221,34 € (cent setanta-vuit mil dos-cents vint-i-un euros amb trentaquatre cèntims d’euro), IVA inclòs.
3) Aprovada la concurrència a la convocatòria de subvencions del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, regulada per l’Ordre del
Conseller ARP/279/2016, de 17 d’octubre, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i
nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, per a l’any 2021
(DOGC número 7232, de 24 d’octubre de 2016). Són les franges perimetrals.
També en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya hem concorregut a la
convocatòria de subvencions promoguda pel Departament de Cultura, Oficina
de Suport a la Iniciativa Cultural, per a l’adquisició de novetats editorials en
català o en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública
de Catalunya, per a l’any 2021, amb la finalitat d’augmentar els fons bibliogràfics
de la biblioteca municipal.
4) Respecte a les mesures que ha adoptat l’ajuntament per contribuir a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, informar que més
enllà dels ajustos realitzats en l’atenció al públic a les oficines i serveis
municipals i la transposició de la normativa sanitària, hem subscrit un Conveni
de cooperació interadministrativa entre el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, que actua a través la seva Secretaria de Salut Pública
i del Servei Català de la Salut per a la coordinació dels seus serveis públics en
la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 al municipi en
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un context de control dels rebrots de la malaltia. Les obligacions principals són
d’intercanvi d’informació entre el municipi i la generalitat per a la contenció i
gestió de possibles brots.
5) Publicada la convocatòria per sol•licitar els ajuts previstos a les bases per a
l’atorgament d’ajuts destinats a l’adquisició de llibres de text per als alumnes
d’educació infantil, primària i secundària de l’Institut Escola L’Agulla del Catllar
pel curs 2020-2021.
6) S’han concedit els següents ajuts a entitats del municipi:

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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A la Comunitat de Propietaris de la Urbanització Sant Roc una subvenció per
import de 1.553,24 euros corresponents al cinquanta per cent del cost de
l’enllumenat públic corresponent als períodes comprès entre el 20 d’agost de
2020 i el 18 de gener de 2021.
A la Parròquia Sant Joan Baptista del Catllar una subvenció per import de 1.500
euros per tal d’ajudar a les persones necessitades que mitjançant Caritas
cerquen ajuda en aquests moments de pandèmia, complementària a la ja
atorgada durant l’exercici de 2020.
7) Aprovades les convocatòries per a l’any 2021 dels ajuts regulats a les Bases
específiques per a la concessió d’ajuts individuals a famílies amb dificultats
econòmiques i dels ajuts regulats a les Bases específiques per a la concessió
d’ajuts econòmics d’urgència social en l’àmbit de l’habitatge i altres. El termini
per a la presentació de sol•licituds es publicarà en breu mitjançant el Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques (BDNS).
8) Finalment, esmentar que hem declarat com a inajornables els processos
selectius que teníem oberts i que tot seguit es relacionen, sempre que les
autoritats sanitàries no disposin la suspensió dels processos selectius:
- Procés selectiu per un lloc de treball d’operari, oficial de 2a, adscrit a la
brigada, en règim laboral, mitjançant concurs-oposició, torn lliure.
- Procés selectiu per a la provisió de les places vacants a la plantilla de personal
funcionari d’aquest ajuntament, adscrites al cos de la guàrdia municipal.
- Procés selectiu per a la provisió d’un lloc vacant a la plantilla de personal
laboral fix d’aquest ajuntament com a informàtic/a.
Aquesta declaració, mentre les restriccions sanitàries siguin les vigents,
permetria a les persones de fora de la comarca i de fora de Catalunya poder
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personar-se a les proves selectives corresponents amb una excusa emparada
legalment i no es contradiria el principi d’igualtat en els processos selectius.
92
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També s’ha aprovat un protocol específic per dur a terme aquestes proves
selectives que recull les experiències d’ajuntaments més grans que el nostre
que ja han realitzat proves amb gran concurrència durant aquesta darrera
onada de pandèmia.
9) També informar que el 26 de febrer de 2021 la Diputació de Tarragona ha fet
ja l’aprovació definitiva de les obres que han d’anar des de la nNacional 340 a
l’alçada de la platja llarga, és a dir des del Monnars, pràcticament, fins a la
rotonda del Cementiri, això ja està en exposició pública, espero que també les
tinguem nosaltres a la pàgina web i publicades a les diverses xarxes, per a que
es puguin consultar, ara una vegada ha estat aprovada definitiva, i si heu passat
i heu vist, no són les obres pròpiament, perquè encara s’han de licitar, però la
Diputació ja ha encarregat uns treballs, diem-ne de neteja i previs, per on ha
d’anar aquesta futura rehabilitació, remodelació de la carretera que hem parlat,
a que fem referència.
Intervé el Sr. Daniel Rodríguez: “Jo, perdona Joan, es que com abans m’has fet
passat de punt, pensava que ho diries en informe d’alcaldia, penso que encara
que haguem rebut la documentació, els portaveus, en aquest cas, que vam
tenir, un tema tan important com és la liquidació del pressupost de l'exercici
anterior si que li podíem dedicar dos minutets a explicar-ho, no, a explicar com
ha quedat, quin és el remanent, i perquè”.
El Sr. alcalde: “No sé. No sé, ara m’agafes, escolta, fins ara hem donat compte
d'aquests decrets, si tens, si teniu alguna, dubtes i tal, presenteu-les per escrit
i us contestarem, ara no, penso que no sigui el moment, si que és el moment,
perquè el ple és el moment de tot, de fet jo tampoc m’ho havia preparat, per
tant jo ara sense preparar-me una cosa com aquesta, tan delicada com son els
números, de fet tens el decret amb tota l'explicació, ara si voleu manifestar
algun sentit referent a, tècnic, tècnic no ho sé perquè tenieu el temps per
consultar a qui fos, de l’ajuntament, la part tècnica, si és una part política, diríem,
que no sé, formaria part dintre d'un prec o pregunta, ara mateix m’agafes una
mica fora de lloc, i ho sento, és aixís, però els decrets fins ara s'han donat
compte, i ha estat així, els plens s’han organitzat d’aquesta manera, però ho
havies de fer, potser, en el seu moment”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “No no, com que t’ho he preguntat abans, però bueno,
jo penso que la liquidació del nostre pressupost, del municipi, si que mereixia,
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un o dos minuts, no sé, perquè havent superat 2,5 milions d’euros, però bueno,
si no t’ho has preparat i no pots donar explicacions, pues jo que sé, en el
següent ple, ara ho faré com”.
El Sr. alcalde: “Si, fes-ho com un prec, i en el següent ple es fa una explicació.
Es prepara i es fa una explicació de la liquidació, si, no?”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Perfecte”.
El Sr. alcalde: “Fem-ho aixís”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Fem-ho aixís, merci”.

14/09/2021 Alcalde

El Sr. alcalde: “De res.
Vinga comencem a les qüestions. Lo que llegiré, com que tot això es grava ho
llegiré tal qual s’ha transcrit, no es que jo llegeixi de vegades, la dificultat
d’aquestes exposicions del directe, de vegades té que costi, ens expressem,
cadascú com pot i tenim la capacitat d’expresar-nos d’una manera o d’una altra,
per tant jo llegiré lo que posa, no.”

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/09/2021 Secretari-Interventor
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Els i les membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
4. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. alcalde procedeix a tractar el precs i donar resposta a les preguntes
formulades en el Ple anterior i no contestades en el mateix acte o respecte de
les quals cal algun aclariment.
Qüestió:
A la intervenció del Sr. Daniel Rodríguez: “Venga. Ens consta que al 2019 es
va crear una borsa de treball mitjançant oposició per cobrir situacions en
períodes de vacances, dies d’assumptes personals, permisos, i altres llicències,
del personal adscrit a la biblioteca municipal, ara ha estat tancada, i per quina
raó la biblioteca ha roman tancada, quan ha estat tancada, eh, no hi hagut
aquesta plaça, o sigui quan la bibliotecària ha fet vacances la biblioteca ha estat
tancada en comptes de tirar d’aquesta borsa de treball”.
Resposta:
El Sr. alcalde informa que efectivament es té la borsa preparada per cobrir
eventualitats, però davant l’excepcionalitat de la situació de pandèmia, amb un
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rebrot dels afectats importants i tenint en compte que el període de vacances
de la persona encarregada era de dues setmanes, del 7 a 18 de desembre, en
que cada setmana hi havia un festiu (8 de desembre i 14 de desembre), es va
optar per tancar el servei i contribuir a reduir la mobilitat.
Qüestió:
A la intervenció del Sr. Daniel Rodríguez: “Quines són les Entitats a les que s'ha
fet avinent la redacció del reglament per tal de que puguin aportar les seves
esmenes , i quina resposta s'ha obtingut d'aquestes, si ha obtingut
comunicació?
I a veure si ja existeixen propostes a treballar per aquesta comissió?”

Prèviament intervé el Sr. Daniel Rodríguez: “Si però, perdona Joan, no fem
trampes, que el 14 de gener no s’havia notificat a ningú, vale, ho dic perquè
quedi constància. És resposta al 14 de gener, jo ja sé que ara ja s’ha notificat,
però no fem trampes”.
El Sr. alcalde: “Si bueno, del 14 de gener, probablement no es va, hem seguit
el procés que ens demana l’ordenament, procediment administratiu, i es va
comunicar doncs també quan potser els efectius de l’ajuntament doncs també
podien, és cosa important, però donat que teníem aquest marge, perquè ara
aquesta comissió està a exposició pública durant 30 dies, ho hem fet amb la
màxima celeritat però si no hem fet amb el dia del vostre agrat, doncs ho sento”.

14/09/2021 Secretari-Interventor

JOAN MORLÀ I MENSA

El Sr. alcalde informa que mancava per respondre a quines entitats es
comunicava la redacció d’aquest Reglament. Tot seguit es relaciona la llista de
les entitats a les que se’ls ha notificat: les llegeixo:

El Sr. Daniel Rodríguez: “I perdona, i sota la insistència d’una persona que s’ho
va dir, que sinó, no sé”.

JORDI CABRE MARTORELL
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Resposta:

-

El Sr. alcalde: “No, no, t’equivoques, perquè és obligatori, donat que hi ha la
comissió ho preveu, era obligatori comunicar-ho a totes, amb això t’equivoques
plenament, i no cal confondre la gent, perquè el mateix procediment
administratiu ho preveu i obliga a l’administració a comunicar-ho, això ens
equivoquem, les llegeixo, algunes les reduiré perquè son llargues:
Colla de Gegants i Grallers del Catllar
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A.P.A. Tarraco Pinsher Rater y Bodegueros en adopción
AFA de l’Institut Escola L’Agulla del Catllar
Agrupació de dones del Catllar
ANC El Catllar
Associació Bigotiscat-Gats del Catllar
Associació de Criança, educació i creixement familiar “Mupassopipa”
Associació Recreativa i Cultural Mas Pallarés
Associació Taxus, conservació i custodia del territori
Associació Terres del Gaià
Casal de la Gent Gran
Club Colla BTT el Catllar
Club de Tennis el Catllar
Club d’Ukelele del Catllar
Club Esportiu El Catllar
Club Futbol Sala El Catllar Atlètic
Colla de Diables del Catllar
Comunitat de Regants del Catllar
Cooperativa Agrícola El Catllar i secció de crèdit SCP
Coral Sant Nicasi
Fundació Castell del Catllar
Grup de Teatre l’Enramada
Parròquia Sant Joan Baptista del Catllar
Societat de Caçadors el Gaià.”

Qüestió:
A la intervenció del Sr. Daniel Rodríguez: ““I l’altra si que també, és puntual cap
a Montse, que és la regidora de Benestar Social, a vere, bueno, preguntar una
mica com està el tema de voluntariat que vau iniciar, si teniu gent, que espero
que sí que la tingueu, i quin pla d’actuació hi ha, i no se quins horaris, a vere
quins horaris estan fent d’atenció, com es gestiona i com se fica en marxa tot el
tema de voluntariat perquè a més tal i com estem, entenc que per desgràcia
farà falta d’aquí a poquet”.
Per sort no fa falta i sembla que està estable, millorant, poc a poc, les vacunes
diuen que ho han de solucionar, doncs responc
Doncs bé, comptem amb quatre persones inscrites a hores d’ara.
Qüestió:
A la intervenció del Sr. Antonio López:
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“Luego también hace un par de plenos dimos una sugerencia, hicimos una
sugerencia para agilizar el tema de la circulación en el colegio, no se si es que
no ha gustado la sugerencia y por esto no la habeis puesto en marcha o es que
no es factible o que, porque tampoco se nos ha dado respuesta, digimos que
para, todas las persones que vienen de fuera del pueblo, sobre todo de las
urbanizaciones de la zona del cementerio hacia arriba y han de entrar al colegio
para no tener que dar toda la vuelta, retrasando diez metros los new jerseis
aquellos que se ha puesto allí en la entrada, entrarian directamente al parking
y no se tendria que dar toda la avuelta, creemos que es una solucion bastante
fàcil de hecho lo he consultado con algun tecnico municipal y con persones que
cada dia se encuentran en esta situación y la han encuentrado bien, no se si es
que lo teneis que terminar de mirar, lo digo, es un recordatorio de lo que dijimos
para que, si esto lo podeis volver a mirar. Vale?”
Resposta:
El Sr. alcalde informa que es tracta d’una qüestió complexa de resoldre i la
voluntat és resoldre-ho però des de la garantia de la màxima seguretat en la
mobilitat. Per aquest motiu s’ha passat la qüestió a estudi dels arquitectes de
l’ajuntament i de l’enginyer. També s’està treballant comptant amb les
indicacions del servei de Carreteres de la Diputació, als qui s’ha demanat
consell.
És voluntat d’arreglar-ho però també ens han dit que hi pot haver algun
conflicte, ho han de valorar tot plegat perquè a la vegada que ho fem, doncs
sigui, definitiva i que sigui amb la màxima seguretat, i estaria be, perquè reduiria
la, una direcció i el fluxe seria molt més fàcil. Informarem una vegada ho
tinguem resolt, si tenim la sort.
Qüestió:
A la intervenció del Sr. Antonio López: “En un anterior plenari vam comentar
que el vehicle dels vigilants disposava d’un sistema de seguiment i el perquè
no s’usava, no? Crec que va ser en el últim plenari vam comentar això, despres
de fer algunes averiguacions, ens ha arribat a aquest grup, que aquest
dispositiu fa dos anys que no funciona, fa dos anys que està desconnectat, la
nostra pregunta seria com és que no s’ha arreglat, ja que aquesta avaria, entre
otras coses minva la seguretat del personal de vigilància, porque en cas que,
sàpiguent que patrullen, són unipersonals, no?, en cas de que alguna
d’aquestes persones tingui algun incident o accident no es pugui localitzar a on
es troben en cap moment, és un dels motius per lo qual es va ficar aquest
dispositiu, a banda de que si aquest dispositiu estigués en marxa se podria,
l’ajuntament podria sapiguer per quines urbanitzacions ha passat i per quines
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no, no calia que el vigilant feci cada dia un parte diari de por donde ha pasado
y por donde no, este dispositivo también servirà para ésto, entonces, nos
agradaria sapiguer porque no s’ha arreglat en aquestos dos anys”.
Resposta:
El Sr. alcalde informa que s’ha optat per no procedir a la reparació del GPS, un
cop ens n’hem assabentat d’aquesta circumstància, atès que el vehicle que el
duia passarà a ser el de substitució quan es completi l’adquisició del nou vehicle
adscrit al servei i que també portarà aquest equipament.
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No obstant, mentre no es fa aquesta adquisició, s’està treballant en fer aquesta
funció mitjançant el telèfon mòbil de les i els agents i la seva gestió mitjançant
l’aplicatiu de gestió del servei DRAG.
En cas que hi hagués alguna, digue’m-ne algun accident o alguna situació amb
el mòbil també rastrejant-ho també arribaríem al lloc en que podien estar, si
calgués.
Qüestió:
A la intervenció del Sr. Antonio López: “Val. També en un prec que vam fer en
el anterior plenari, vam sol·licitar que la vigilant, el vigilant que estava, en aquest
cas vigilant que estava realitzant el curs en el Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, l’ISPC, no tiguessi que retornar les hores com ja s’ha fet en altres
ocasions con altres companys, se nos va dir que se miraria i volíem preguntar
que s’ha decidit sobre aquest tema?”
Resposta:
Informar que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de l’ajuntament de
15 d’octubre de 2020 es va autoritzar la realització d’un curs formatiu de
vigilants municipals a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya a una persona
dels que composen la dotació actual.
Tal i com estableix l’art. 13 de l’Acord de condicions del personal funcionari de
l’ajuntament del Catllar, aprovat per aquest Ple en data 28 de febrer de 2019,
quan la formació coincideixi amb la jornada laboral de l’empleat/ada, aquesta
persona disposa d’un màxim de 40 hores a l’any de formació.
Atès que la durada del curs, del 2 al 25 de novembre de 2020, ambdós inclosos,
era superior a aquest nombre d’hores, l’escreix s’ha de retornar a l’ajuntament
en forma d’hores de servei, el calendari resultant s’ha pactat directament amb
la persona afectada i s’està procedint, aquests dies, a la devolució d’aquest
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temps, quantificat en poc més de 62 hores, doncs cal tenir en compte que durant
les setmanes d’estada al curs va coincidir amb dies que no tenia torn de treball
o que durant els caps de setmana que li corresponia, al no ser lectius, es
desenvolupava la seva jornada laboral ordinària.
Hem aplicat, doncs, allò previst i pactat en la negociació col·lectiva.
Tot seguit el Sr. alcalde convida als membres de la corporació a formular els
precs i preguntes que tinguin per convenients.
El Sr. Daniel Rodríguez: “No se si em toca a mi o, no sé com anava l’ordre”.
El Sr. alcalde: “Veiam, no se si ha ordre en aquest cas, però”.
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El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Jo en tinc una”.
El Sr. alcalde: “També em posa”.
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Vosaltres que en tindreu més” [...] inaudible [...]
El Sr. alcalde: “El partit majoritari de l’oposició, creus que hi ha algun ordre
Antonio? A l’hora de fer precs i preguntes?”
El Sr. Antonio López: “Bueno, això te ho ha de dir el Secretari no jo.. el ROM
dice que va de menor a mayor, però bueno que lo digui el secretari no jo.”
Secretari. “Anem de menor a major”.
El Sr. alcalde: “Val, com? com has dit?, perdó”.
Secretari. “Anem de menor a major”.
El Sr. alcalde: “D’acord, a llavorens li correspondria començar al Jordi Porta”.
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Si, avere jo només vull fer una pregunta, voldria saber
quants llibres a la biblioteca municipal s’han comprat per a aquest any 2020 i
quantes han sigut en català i quantes han sigut en castellà? Suposo que ara en
aquest moment no m’ho podràs dir, però bueno, quan pugueu m’ho feu arribar”.
El Sr. alcalde: “D’acord.”
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El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Ja he dit no vull fer res mes”.
El Sr. alcalde: “Dani, doncs, segons l’ordre que hem establert”.
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El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale, el primer prec, arrel de la conversa que teníem
abans, Joan, si que ens agradaria que en el proper ple, perquè la gent s’enteri
els pressupostos, en el tema de pressupostos, penso que molt importat per tots
els habitants d’aquest municipi, penso que li poden dedicar dos, tres minutets
a fer quatre esmenes i explicar-ho una miqueta i justificar-ho mínimament.
I un altre prec que si que el vull llegir, ha sortit abans però el vull llegir literal
perquè és d’una companya que m’ho ha fet arribar i vull que se senti la seva
veu, és, aquest passat dilluns es va celebrar el dia de la dona i el nostre municipi
vam fer una activitat que va funcionar molt bé gracies a les organitzadores, però
malauradament com acostuma a passar sovint en aquests actes, ningú de
l’equip de govern es va dignar assistir, els prego que mirin d’assistir als pocs
actes socials i culturals que tenen lloc en el nostre poble. Vale”.
El Sr. alcalde: “D’acord, donat que és un prec entomem el prec, però discrepo
perquè anem, i penso que n’hi ha representació a molts, no toca ara una altra
vegada, tornar a parlar perquè s’havia fet a junta de portaveus, i fet algun
esment en aquest acte i però això haig de dir que no és veritat que no es va”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Bueno és el sentiment d’una persona que m’ho ha fet
arribar”.
El Sr. alcalde: “Si si”.
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El Sr. Daniel Rodríguez: “I ho trasllado tal i com m’ho han passat”.
El Sr. alcalde: “D’acord”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “I com a pregunta, fins ahir no es va procedir a publicar
al Butlletí Oficial de la Província la modificació de les bases d’ajuts d’autònoms
i petites empreses, perquè fins ahir no se va fer? Perquè entenc que si no surt
publicat no comença a comptar el plaç perquè es puguin sol•licitar, veritat?”.
El Sr. alcalde: “Ostres! Això és una pregunta tècnica, no te puc respondre, te la
respondrem, perquè no s’ha fet? El procediment és que es fa tot quan toca, no
s’endarrereix res a no ser que tinguem una i amb aquestes les directrius són de
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que es publiquin el més aviat possible, no se si s’han complert alguns terminis
que s’havien de complir, no t’ho se dir, te respondrem, és molt tècnic això”
100

El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale, vale”.
El Sr. alcalde: “Lo que et puc dir es que no hi ha hagut cap voluntat de retardarho, si és el cas, si és el cas no n’hi hagut cap”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “No no, ja”.
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El Sr. alcalde: “Al contrari, les directrius es que es publiquin el més aviat
possible perquè siguin efectives el més aviat possible, donat que són un ajuts
necessaris”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “No com, clar jo també mirava i tal el, qui porta la
regidoria de transparència ara?”.
El Sr. alcalde: “Ara no ho sé, no sé, perquè des de que vau marxar vam haver
de repartir-les i no me’n recordo ara, ho sento”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “No, perquè havia estat una setmana els anuncis, el
tauler d’anuncis del portal de la transparència sense funcionar, per deixar-ho
reflectat, i amb això acabo, merci per l’atenció”.
El Sr. alcalde: “Jo també, jo també t’agrairia que com a regidor i com a
responsabilitat que tenim sent regidors, si detectéssiu no estaria de més fer una
trucada perquè de vegades són oblits humans per càrregues, càrregues pics
de feines, que no estaria be, jo ja entenc que ho vulguis dir ara em seu de
plenari perquè doncs això es manifesta i està gravat i ho sent molta gent, no?,
però també aniria bé que com a regidor i amb aquesta responsabilitat que
sempre dic que hem de tenir tots, siguem que sigui, estiguin en els òrgans que
estiguin, doncs de trucar a l’ajuntament i dir escolteu mireu està passant això,
aniria la mar de bé perquè potser la persona que ho havia de fer no se n’ha
adonat, s’ha equivocat, o bé, és una, és una demanda que us faig”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Si val, però de vegades les preguntes m’entren a
ultima hora, Joan, i les intento, igual que tu fas quan t’ho passen de secretaria
intentes contestar-ho tal i com ve, jo també”.
El Sr. alcalde: “D’acord, d’acord”.
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hem parlat, abans de portar-ho aquí”.
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[...]
El Sr. Antonio López: “Si us sembla començo jo? Molt bé, mira jo abans dels
precs i preguntes, voldria primer contestar a dos, a dos contestacions que se
me va fer en el anterior ple el senyor alcalde, però abans volia fer una
contestació al a un manifest que ha fet el company del MO1-TE, el Dani, sobre
el tema de los acords, los acords secrets que tenim entre el grup socialista i
l’equip de govern, no tenim cap acord de secret en tema pressupostari, es va
negociar un pressupost i com a qualsevol pressupost, bueno, tu fas unes
demandes, i si te l’equip de govern, com aquest cas, t’accepta les demandes
pues votes que si o votes que no, o t’abstens, depèn, no? l’any passat, el
pressupost de l’any passat vam fer això ens vam abstindré, no?, perquè nos
demana l’abstenció, nos vam abstindré, aquest any vam votar a favor, però jo
no tinc cap problema en dir lo que vam demanar perquè, més tard se farà públic
i demès, són coses que portava el nostre programa electoral, i nosotros como
penso que som grup de govern, volem governar aunque sigui de l’oposició, i si
l’equip de govern té a bé, fer coses que nosaltres li demanem, pues estem ficant
en marxa, estem ficant coses del nostre programa electoral, ni mes ni menys,
no?”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Però perdona Antonio”.
El Sr. Antonio López: “Digues”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Jo, jo, no ha sigut cosa meva, això ho vas dir tu en la
sessió extraordinària de pressupostos quan vaig preguntar, o vaig, si vaig
preguntar, si com és que aproveu pressupostos, i paraules teves vas dir, bueno
hem arribat a uns pactes i durant l’any ja ens veurem”.
El Sr. Antonio López: “Claro”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “I la veritat estic superencuriosit a veure quins pactes”.
El Sr. Antonio López: “Bueno pues [...] inaudible [...].
El Sr. Daniel Rodríguez: “Ho pots explicar públicament i així”.
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El Sr. Antonio López: “Pues jo, Dani jo no t’he interromput i espero i desitjo que
no m’interrompis, eh, no hi ha cap problema, mira, nosaltres hem arribat a
l’acord de poder arreglar el carrer que està tan al POUM com al cadastre es
diu carrer Coll Canut, eh?, per lo tant ara busqueu on està aquest carrer del
poble que està abandonat des de fa molt de temps, és un carrer que ara es
terra és del poble, està en el nucli històric del poble i tan el POUM com el
Cadastre està ficat com a carrer, per lo tant hem demanat que hasta on es pugui
perquè hi ha una part que encara no es pot perquè s’ha de desenvolupar
urbanísticament, però la part que si que ho està que es pugui arreglar, això és
una de les nostres demandes, després una altra demanda que es va portar en
el nostre programa electoral que era la implementació d’energies alternatives, i
en aquest cas d’energies fotovoltaica, d’aprofitament d’energia fotovoltaica,
hem demanat ficar plaques solars en el nou edifici de l’institut-escola l’agulla
que hem parlat anteriorment en el plenari per poder donar llum tan a aquest
edifici com a l’escola actual com a la guarderia, los tres centres municipals o
com a mínim alguns són municipals i uns altres són de la generalitat, però sí
que és veritat que l’ajuntament paga la llum de los tres centres per lo tant nos
pertoca molt d’aprop a lo que són les arques municipals i pensem que fent
aquesta actuació l’ajuntament, per lo tant, tot el municipi podem tindre un ahorro
de calers en aquest sentit i l’altre”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Perdona però no anaven les calderes aquestes de
biomassa”.
El Sr. Antonio López: “Perdona, Dani tu has dicho lo que iria yo estoy dicienco”
El Sr. Daniel Rodríguez: “No [...] inaudible [...]”
El Sr. Antonio López: “Si quieres otro dia me preguntes y te explico, porque me
estas hablando de dos coses diferentes, vale?”
El Sr. Daniel Rodríguez: “Vale, vale”.
El Sr. Antonio López: “Bueno i després una altra cosa que portava el nostre
programa electoral que era fer locals socials en diferents urbanitzacions per a
poder la gent de les urbanitzacions es pugui reunir sense tenir que baixar al
poble que ja tenim una manca bastant agobiant de locals, porque no tenim
pràcticament locals municipals per a poder fer reunions i la idea era fer una
xarxa de locals en diferents urbanitzacions, que evidentment no en totes però
si que aquestos puguessin donar servei a unes altres urbanitzacions que
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tinguessin més propera, el seu dia ja se va fer a Pins Manous 3, hi ha la intenció
de fer la masia de Mas de Pallarès que ara se està arreglant la teulada, i la idea
és fer lo mateix, i nosaltres hem demanat fer un local social a la urbanització
Mas Vilet aprofitant que en su dia la Junta de Compensació de Mas Vilet ja va
fer un projecte i lo va visar pel col·legi d’arquitectes i lo va presentar a
l’ajuntament també i aquest local donaria servei des de La Bonaigua a Mas
Blanc, Coll de Tapioles, Pins Blanc i Mas de Vilet, igual que el de Pins Manous
3 pot donar servei a tots los Manous, les Quadres, i Mas d’Enric i etc. Les
urbanitzacions que hi ha a prop.
Pos aquestes són les tres coses que vam pactar amb l’equip de govern i les
que vam pactar l’any passat es van complir, per lo tant pensem que aquestes
també és compliran, no ha anat amb aquest document que hem aprovat avui,
però com bé va dir l’alcalde a la Junta de Portaveus, una pregunta meva és un
document viu que això se pot anar modificant se pot anar ampliant, entenc ara
que totes aquestes propostes se van estudiant por los serveis tècnics de
l’ajuntament i se faran cuando se tinguin que fer, això és contestar una mica a
la pregunta”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “Però es pot fer un local social en una urbanització no
recepcionada per l’ajuntament?”.
El Sr. Antonio López: “Sí i tanto, Pins Manous 3 no està recepcionada per
l’ajuntament, no tiene nada que ver una cosa con la otra, en las urbanizaciones,
si està urbanizada como és el caso este y a más a mas hay unos terrenos que
estan puesto como con la clau para poder hacer el tema como locales se puede
hacer perfectamente, no hi ha problema”.
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El Sr. alcalde: “Me deixes puntualitzar dues coses”.
El Sr. Antonio López: ”Si”.
El Sr. alcalde: “Vull ser dinàmic”.
El Sr. alcalde: “Bueno, va ser voluntat d’incloure aquestes propostes, es va
plantejar el grup municipal socialista, bueno el de l’energia solar perquè n’estem
molt conscienciats, informar-te Dani que l’energia fotovoltaica anirà destinada
al consum d’energia elèctrica, pot anar, i la biomassa només és per calefacció,
ja si cas més endavant ja aniríem explicant, lo dels locals socials doncs també,
era, és voluntat i de l’ajuntament i s’ha treballat al respecte de que s’ha de
descentralitzar, diem-ne el nucli i així es va actuar a Pins Manous 3 en el local
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social, la coberta de Mas de Pallarés va en aquesta línia també, patrimoni, i
com diu l’Antonio aquest local de Mas Vilet, doncs també ajudaria que aquesta
que tot aquest sector el tingués, aquest local no serà de Mas Vilet, ho va deixar
molt clar això”.
El Sr. Antonio López: “Clar, ja lo he dicho” .
El Sr. alcalde: “El local de Pins Manous no és de Pins Manous, al local de Pins
Manous hi pot anar fins i tot el Sr. Jordi Porta, si vol, a fer una conferència, hi
pot anar qui vulgui”.
El Sr. Jordi Eliseu Porta: “Si?”.
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El Sr. alcalde: “Jo ho dic jo ara així per com dir-t’ho..”.
El Sr. Antonio López: “Son locales municipales, por tanto es del ayuntamiento”.
El Sr. alcalde: “Per tant és un equipament més, en aquest afany de
descentralitzar que hi ha , per tant van ser propostes benvingudes en la línia de
lo que vé treballant aquest ajuntament, ja en anteriors legislatures enrere, per
tant és lo que sempre diem, estem treballant pel mateix municipi, potser vas ser
afortunat, Antonio, i jo ho reconec, i això ha creat, aquesta, diem-ne disfunció,
es que vas dir en su momento se informarà, clar dir en sessió plenària que
s’informará, si bé era, és cert que era així, doncs ha creat aquesta ...”.
El Sr. Antonio López: “Bueno”.
El Sr. alcalde: [...] inaudible [...]
El Sr. Antonio López: “En aquel momento no se podia informar porque encara
no estava contemplado, es decir ahora que ya se sabe que se farà es como se
ha informado, ni mas ni menos, yo también, a ver en principio nuestro grupo
tampoco tiene que informar, supongo que tiene que informar el equipo de
gobierno que és el que està gobernando, però bueno, que no hay aquí nada
que esconder, pasa que parece que los companyeros del grup moute tenian
mucho interès”.
El Sr. Daniel Rodríguez: “No però, perdona, Antonio, si jo ho deia perquè com
havia quedat el tema penjat, a vere, òstia, a vere si vau aprovar els
pressupostos així a cegues, fent uns pactes que després no podran complir,
dic, era preocupació per valtros”.
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El Sr. Antonio López: “Si que era”.
105
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El Sr. Daniel Rodríguez: “Antonio deixa’m acabar, jo ara com que m’ha
extranyat lo de la biomassa i tal, jo que se que no es passés com naltros, saps,
a base de, a canvi d’uns pactes el vam fer alcalde i després s’ho va passar pel
forro, que no passés lo mateix.”
El Sr. Antonio López: “Mira Dani jo crec que lo he dit l’any passat vam pactar
una sèrie de coses con l’equip de govern i van complir, si no haguessin complit
ja jo crec que la gent me poden enganyar una vegada, dos vegades no, per lo
tanc com que van complir, bueno, confiem que aquesta vegada també es
compleixi, a ver no es podia dir tampoc si al final se podia fer perquè s’estava
pendent de quan romanent, de tancar l’exercici de 2020 per a sapiguer quans
diners quedaven de tema de romanent per a saber si havia diners per a poder
fer això, porque clar si no queden diners, por moltes ganes que tinguessin
l’equip de govern o tinguéssim nosaltres no se podria fer perquè no habria
diners, per lo tant ara ja se sap que hi ha el remanent que hi ha i ja hi ha el
romanent suficient per a poder-lo fer i per això se fa, i por el tema de la, lo que
ha dit el Joan, del tema de la fotovoltaica ja lo diu la mateixa paraula és el tema
de energia elèctrica, lo otro de biomassa es per a calefacció, no te res a veure
una cosa amb l’altre, son dos coses totalment diferents aunque con la biomassa
també es pot fer electricitat, evidentment, però aquí”.
El Sr. alcalde: “No és el cas ara”.
El Sr. Antonio López: “Aquí sempre s’ha parlat crec del tema de calefacció en
aquest cas”.
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El Sr. alcalde: “Hi ha una despesa molt important és amb gasoil”.
El Sr. Antonio López: “Per això”.
El Sr. alcalde: “A mi em disculpareu però ara ens hem desmarxat molt, jo el que
vull dir així a tall d’informació de lo que són precs i preguntes i estem fent una
dissertació quasi política”.
El Sr. Antonio López: “Si però clar Joan si a mi se me interpel.la sobre un tema”.
El Sr. alcalde: “Si si” .
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El Sr. Antonio López: “Jo tinc que contestar un moment, como durant el ple no
puc contestar, contesto en l’apartat de precs i preguntes que és l’únic lloc”.
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El Sr. Antonio López: “Bueno, a ver, jo te vull contestar a dos coses que me vas
contestar en el últim ple, que era sobre, te vaig interpel.lar sobre el tema de la
subvenció de la Diputació para fer actuacions pel tema d’animals i etc. i la
contestació que me vas donar, es que, bueno se havia preguntat a la Diputació
i que no a la inversió de fer unes gàbies, una perrera per a tindre los animals
allà, això no entrava, jo m’he tomat la molèstia de buscar, d’anar a buscar
aquesta subvenció, les bases d’aquesta subvenció i diu: Actuacions
subvencionables. Las actuacions subvencionables són: entre altres, te vaig a
nomenar la que nos interessa a nosaltres, les despeses ocasionades pel tema
de menjar, això jo crec que nos afectava perquè evidentment comprem menjars
per aquestos animals mentre los tenim en custòdia, en custodia nosaltres, no?,
despeses ocasionades per adaptar un local municipal, espai de custodia, eh?
per albergar gats o gossos de forma temporal que es pugui deduir en el terme
municipal, per lo tant jo crec que sí puguessim entrat lo que nosaltres volíem
fer en aquesta subvenció, no?, volia, te volia contestar això, i després tambien,
també, perdó, te volia contestar en el tema de la sentencia quan vaig fer
referència a la sentència d’una dona de Manous que havia sigut indemnitzada
per l’ajuntament, bueno, me vas dir que [...] inaudible [...] deia la sentència, la
sentència és molt llarga, solamente, bueno, la resta de companys del consistori,
la demanin a la secretaria com he fet jo, no?, en aquest cas, i podran veure que
sí que condenava a l’ajuntament y lo hacia bien claro, una falta de
mantenimiento y conservación imputable al Ayuntamiento que tiene la
titularidad físic, fàctica, y si bien se habia nombrada a la Junta de Compesación
no se ha acreditado que el ayuntamiento realizara ninguna [inaudible] a esta
junta. La responsabilidad municipal, en suma, se imputa conforme al articulo
25.2.d y 26.1.a de la Ley de RBRD, ya que el ayuntamiento es el responsable
de las carreteras y aceras, por lo que un bache o un resalte en la calzada o en
la acera puede dar lugar a atribución de responsabilidad municipal y ser un
defecto en la configuración, el estado o el mantenimiento que permita incidir al
mismo accidente.
Por lo tanto el juez deja bien claro de quien es la responsabilidad en este caso,
es del ayuntamiento, no de la junta de compensación”.
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El Sr. alcalde: “El plenari és per tot això, però jo sempre estic avisant que ens
estem desmarxant del punt que eren precs i preguntes” [...] inaudible [...]
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El Sr. alcalde: “No, la responsabilitat, en seguretat si, si, si, però no per fer les
obres d’urbanització”.
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El Sr. Antonio López: “No, jo es que mai havia dit de les obres d’urbanització,
jo havia dit de la seguretat, només tema de seguretat”.
El Sr. alcalde: “Seguretat aquesta línia, doncs ara s’està treballant, si”.
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El Sr. Antonio López: “Ja lo se que se està treballant, però bueno, i ho agraeixo,
no? en aquest cas, i ara sí que entraria en el tema de los precs i preguntes,
directament
Volia fer un prec que es que les actes de la Junta, de les Juntes de Govern, se
nos puguin fer arribar amb més celeritat, ara estem rebent, suposo que a la
resta de grups igual que el nostre, casi de un mes després d’haver-se celebrat,
per lo tant, es decir, avui feies referencia a la gestió d’alcaldia que nos remitia
al tema de les juntes de govern, però clar, es que les últimes 3 o 4 juntes de
govern encara no tenim les actes, no saben que s’ha dit allà, por lo tanto, bueno,
agradeceria, suposo que la resta de companys estaran conforme també, que si
las actes se aproven d’una junta a la següent junta, al estar aprovada se nos
puguin enviar, per lo tant parlaríem de dos setmanes de diferència i tal, no de
un mes casi, que es quan les rebem, nos envien quatre o cinc seguides, no? i
bueno, jo crec que és això, no?”.
El Sr. alcalde: “Bueno, mirarem de corregir-ho això”.
El Sr. Antonio López: “Val, després, sobretot ho dic perquè si l’aproveu en la
següent junta, en el ordre del dia, aprovar acta de la junta anterior, se suposa
que la teniu, per lo tant no costa res d’enviar-la, en aquest cas.
Val, després també, bueno cuando governava el grup socialista en aquest
ajuntament, es va fer una, bueno se fa ver una APP que immediatament,
cuando va entrar un altre grup a governar, [inaudible] se la van cargar, bueno
no parlaré d’aquesta, si que parlaré d’una altra que es diu natura local, i és una
APP que fessi l’ajuntament, sinó que és una aplicació, és una plataforma que
està per web i està per aplicació, de tema de rutes senderistes, nosostros nos
vam adderir a aquesta plataforma, vam ficar cinc rutes senderistes del nostre
municipi i bueno, va anar força bé, la veritat, lo que no entenem es que des de
l’any 2020 ja no estem subscrits a aquesta plataforma, en el últim any en que
vam estar va ser en el 2019, 2020 no estem, i total el cost d’aquesta plataforma
són 500, de manteniment, són 500 euros a l’any, i bueno entren moltes coses,
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no sols de mantenir la plataforma, sinó, a més a més, promocions, etc. etc., per
donar quatre xifres només, he de dir que aquesta plataforma hi ha 220 pobles
de tota Catalunya, 3900 kilometres de recorregut autoguiats, 68000 visites al
mes, a la pàgina web, 48000 descàrregues, i 36000 visites al mes a l’APP, i
tenen una comunitat de 55000 usuaris que reben cada setmana un newleiter
per correu electrònic con promocions o con rutes suggerides per a poder fer.
Las cinc rutes que nosaltres teníem, han tingut el últim any, en el 2019, eh!, una
mitjana de 1500 visites o descàrregues, millor dit, descarregues per a poder-les
fer, a més a més, aquesta APP havia un apartat que era informació general del
poble como visites turístiques, restaurants, cases de turisme rurals, temas,
visites al castell, los horaris, bueno, una sèrie de coses en la qual el ajuntament
podia entrar i també va tindre 1500 visites, durant el últim any, eh, la mitja de
les descàrregues, de les cinc rutes, la que està en 2500 descarregues cada una
de elles, una mica más, una mica menys, però en general està sobre això, la
nostra pregunta és, si, no dono més xifres, tinc més, però bueno, tinc un informe
complet que he demanat, clar, por 500 eros a l’any, que a vegades gastem en
altres coses molt més, una aplicació de tota Catalunya que estan donant
promoció turística al nostre poble, no es pot mantindré? Si avui entreu a aquesta
APP, por, bueno, estem, nos han ficat fa una setmana, arrel de que jo vaig
demanar aquesta informació, se nos ha tornat a ficar por si bueno, por si volem
tornar a estar, això és ràpid, però ja dic, jo crec que estava molt be, aquesta
informació que us he donat te la puc passar, o si no la podeu demanar a los de
la plataforma i la passaran, i jo crec que és una eina turística molt bona per a
tindre en el nostre municipi, no? i tal, per tant jo m’agradaria, esto seria un prec,
també, que ens tornessin a aplicar en això, no?, per lo tant jo, per part meva no
tinc res més, avui ha sigut més curt, he fet dos precs no?, i no faré més
preguntes i bueno, ja parlarem”.

El Sr. Antonio López: “Molt bé. Gràcies.”
El Sr. alcalde: “D’acord si no hi ha precs més, donaríem per acabada aquesta
sessió plenària i desitjar-vos bona setmana santa, dintre de les particularitats,
la situació que estem i fins el proper ple. Bona nit.”
I quan manquen tres minuts per les nou 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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El Sr. alcalde: “D’aquesta APP, d’acord ja mirarem a vere que ha passat”.
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