ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 13 DE MAIG DE
2021.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia tretze de maig
de dos-mil vint-i-ú, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i 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

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
Als efectes de la constància fidel del desenvolupament de la sessió, aquesta ha
estat enregistrada íntegrament en suport digital. El fitxer resultant de la gravació
de la sessió ha estat incorporat al gestor d’òrgans col·legiats Acta Digital, a
efectes de la seva constància, acreditació i fe pública, mitjançant certificat del
secretari amb el vistiplau del president.
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.
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ALCALDE:
Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM)
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1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 11 DE MARÇ DE
2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del ple corresponent a la sessió
ordinària de data 11 de març de dos-mil vint-i-ú, la qual havia estat tramesa
juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Acte seguit se sotmet a votació l’esborrany de l’acta 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).
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta s’aprova per unanimitat.
2. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES I
D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ASSISTÈNCIA A CURSOS
ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT. BONIFICACIONS POTESTATIVES.
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Es dona compte de la següent proposta:
Antecedents.
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 11 de febrer de 2021 es va
aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per l’assistència a cursos organitzats per l’ajuntament, tot afegint un apartat
4 a l’article 4, amb el següent redactat: “Quan per circumstàncies vàries, les
classes dels ensenyaments de música s’hagin d’impartir en la modalitat a
distància, els alumnes que realitzin classes de llenguatge musical gaudiran
d’una bonificació del 50% de la quota i els alumnes que realitzin llenguatge
musical i instrument gaudiran d’una bonificació del 25 % de la quota.”
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Mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la província de Tarragona de data
19 de febrer de 2021, amb CVE 2021-01361 i a la seu electrònica de
l’ajuntament es va sotmetre l’aprovació al tràmit d’informació pública i
d’audiència a les possibles persones interessades, per un període de trenta
dies.
Transcorregut el termini d’informació púbica s’han rebut dues al·legacions:

JOAN MORLÀ I MENSA

“Que el passat 19 de febrer es va publicar en el BOP de Tarragona la
modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'assistència a
cursos organitzats per l'Ajuntament del Catllar. Segons el punt quart de
l'ordenança esmentada s'aprova una bonificació del 50% pel cas que els
ensenyaments musicals corresponents a llenguatge musical es realitzin de
forma telemàtica; així com una bonificació del 25% pel cas que s'imparteixin les
classes d'instrument també de forma telemàtica. La meva filla Maria és alumna
de l'escola de música municipal del Catllar pel que entenc que serà beneficiària
de la nova Ordenança. El que no entenc ni puc comprendre és el motiu pel qual
aquesta Ordenança només serà aplicable en els ensenyaments musicals...
doncs entenc que també hauria de ser aplicable pel cas dels ensenyaments
d'anglès (idiomes) que s'imparteixen a través d'aquest Consistori. Casualment,
la meva filla Maria també n'és alumna i per tant també s'ha vist afectada pels
ensenyaments d'anglès de forma telemàtica, els quals han sigut bastant més
difícils de seguir; doncs la metodologia s'ha vist afectada, el material facilitat ha
estat a través de emails, wasaps, fent dos dies a la setmana classes virtuals, ...
En definitiva considero que els ensenyaments d'anglès s'han vist tant o més
afectats que els ensenyaments musicals, regular una bonificació tant sols
respecte els ensenyaments musicals és crear un greuge comparatiu
innecessari entre ambdós tipologies d'ensenyament.
Sol·licito: que es tingui en consideració l'al·legació presentada i per tant
s'inclogui també el reconeixement i bonificació que correspongui respecte els
ensenyaments d'anglès que s'imparteixen a través d'aquest Ajuntament de
forma telemàtica.”
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- Escrit presentat en data 6 d’abril de 2021, amb registre d’entrada 2021/1525,
per la Sra. M G S, amb DNI ***5504** que planteja la qüestió que seguidament
es transcriu:
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- Escrit presentat en data 6 d’abril de 2021, amb registre d’entrada 2021/1527,
per la Sra. RM B S, amb DNI ***9404** que planteja la qüestió que seguidament
es transcriu:
“La meva disconformitat en el pagament de l' activitat d’anglès d' aquest
Ajuntament, no havent-se fet cap bonificació de l' activitat essent aquesta
telemàtica i en canvi en els ensenyaments musicals si s'ha fet un abonament,
o tots o cap, així o entenc jo”.
La secretaria intervenció ha emès informe al respecte en el qual manifesta el
següent:

JOAN MORLÀ I MENSA
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“Ambdues persones centren la seva objecció a la modificació de l’ordenança
adduint que les bonificacions proposades també haurien de ser aplicable pel
cas dels ensenyaments d'anglès (idiomes).
L’objecte de la modificació és concreta en l’article 4.4: que té per objecte les
classes dels ensenyaments de música s’hagin d’impartir en la modalitat a
distància i aquesta és una qüestió incontrovertida per les al•legacions.
La necessitat de modificació a tràmit ha quedat justificada en l’expedient i és
adequada a dret.
Les al·legants fan referència a la possibilitat o necessitat de modificar una
prestació diferent a la que modifica l’actual expedient. Per tant, han de
canalitzar la seva petició no com una al•legació a l’actual tràmit, del qual
almenys una reconeix la seva condició de beneficiària, si no com una nova
qüestió.
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Conclusions.
Es proposa desestimar les al•legacions per no afectar l’objecte de la modificació
de l’ordenança fiscal si no per tenir un objecte diferent a l’esmentat.”
Fonaments.
Normativa aplicable:
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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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.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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.

JOAN MORLÀ I MENSA

Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels
membres de la Corporació, acordi:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades contra l’acord d’aprovació
provisional de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
per l’assistència a cursos organitzats per l’ajuntament pels motius
adduïts a la expositiva del present acord.
Segon.- Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per l’assistència a cursos organitzats per l’ajuntament, tot
afegint un apartat 4 a l’article 4, amb el següent redactat:
Article 4t. Bonificació.
4. Quan per circumstàncies vàries, les classes dels ensenyaments de
música s’hagin d’impartir en la modalitat a distància, els alumnes que
realitzin classes de llenguatge musical gaudiran d’una bonificació del
50% de la quota i els alumnes que realitzin llenguatge musical i
instrument gaudiran d’una bonificació del 25 % de la quota.”
Tercer.- Aquest acord i el text de la modificació de l’ordenança fiscal s’han
d’exposar al públic al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament i al Butlletí
Oficial de la Província, moment en que entrarà en vigor.
Quart.-

Significar que contra l'acord aprovació de les Ordenances Fiscals, es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats

JORDI CABRE MARTORELL
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El procediment per a l’aprovació de les ordenances fiscals preveu, en el cas
que hi hagin hagut al•legacions, que aquestes es sotmetin a la consideració del
Ple, previ informe del secretari, per a la seva estimació o desestimació total o
parcial i es procedeixi a adoptar l’acord d’aprovació definitiva.
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des del dia següent al de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial
de la Província.”
6

A continuació es debat la proposta amb el contingut literal que consta al sistema
Videoacta.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR).
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS F18, F19 I F20, PER A LA PROMOCIÓ DE LES
INSTALLACIONS D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA EN
EL MUNICIPI DEL CATLLAR.
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.
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.
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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), Alícia Inglés Villena
(PSC-CP) i Jordi Eliseu Porta González (Cs).
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Consten a l’expedient la memòria de l’alcaldia, i l’informe de la secretariaintervenció.
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Verificat que, en relació a les taxes per realització d’activitats administratives de
competència local, que es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no
excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Aquest ajuntament pretén aprovar un document de compromís per a la
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels impostos sobre
construccions, instal·lacions i obres, sobre activitats econòmiques i sobre béns
immobles als efectes d’establir-ne bonificacions, d’acord amb l’establert a l’article
15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, d’acord amb el següent
document, consensuat entre l’equip de govern i el grup municipal del PSC:
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ LES ORDENANCES FISCALS F18, F19 i
F20, PER A LA PROMOCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM
AMB ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPI DEL CATLLAR
Preàmbul
El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) ha publicat cinc
informes que confirmen l’evidència dels canvis en el clima i la seva correlació
directa amb l’activitat humana. Es conclou que l’origen de l’escalfament global
i del conseqüent canvi climàtic, avui ja inqüestionable, és fonamentalment
antròpic, amb un rang de probabilitats superior al 95%. La seva causa principal
és, essencialment, les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH)
provocats per l’ús de combustibles fòssils i el canvi en els usos del sòl i
l’agricultura.
El municipi del Catllar està compromès amb la lluita contra el canvi climàtic i en
l’endegament definitiu per poder afrontar la transició energètica, suposant un
dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d’afrontar i que
exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un
compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania.
La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic determina que les mesures
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que s'adoptin en matèria d'energia han d'anar encaminades a la transició
energètica cap a un model cent per cent renovable, desnuclearitzat i
descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, que
redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a l'accés
a l'energia com a bé comú, i concretament han d'anar encaminades, entre
d’altres objectius a impulsar un model energètic en què el consum de
combustibles fòssils tendeixi a ésser nul, per tal que el 2030 es pugui assolir el
50% de participació de les energies renovables en el sistema elèctric català per
a poder arribar al 100% de renovables el 2050.
L’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies
que contribuirà significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en
termes d’incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies
renovables en el sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants, de
reduir l’alta dependència energètica de Catalunya i, en darrer lloc però no
menys important, democratitzar el model energètic.
La Llei 16/2017, d’11 d’agost, de canvi climàtic reconeix a l’article 3.2 que els
ens locals són corresponsables en l’assoliment de les finalitats identificades i,
paral·lelament, afirma l’article 19 la necessitat d’adoptar mesures de caràcter
normatiu que afavoreixin l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables.
El decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, té per objecte,
adoptar mesures urgents per fer front a la situació d'emergència climàtica
mitjançant una transició ecològica i energètica que permeti assolir en el termini
més breu possible els objectius fixats a la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi
climàtic. En aquest sentit, aquest decret modifica certs articles de Llei 16/2017,
de l'1 d'agost, del canvi climàtic i el Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, per facilitar i simplificar la implantació
de les instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar i eòlica.
Aquesta proposta de modificació de diverses ordenances estableix unes
bonificacions que incentiven la implantació de les instal·lacions d’autoconsum
amb energia solar fotovoltaica en l’àmbit municipal i permet el desenvolupament
de la generació elèctrica distribuïda en tot el territori, tot transformant a la vegada
el model econòmic relacionat amb la generació elèctrica cap a un de més
sostenible i ecològic.
1. Objecte i àmbit d’aplicació
1. L’objecte de la present proposta és creació de bonificacions per incentivar
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les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s’executen
en béns immobles, en les Ordenances Fiscals:
9

F18. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
F19. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
F20. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES.
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2. El contingut de la present proposta serà d’aplicació a les instal·lacions
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s’ubiquin en qualsevol bé
immoble situat al terme municipal del Catllar.
3. Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum que disposin de l’acreditació
de la seva legalització davant de la Generalitat de Catalunya amb anterioritat
d’un any màxim a la data d’aprovació de les ordenances fiscals, podran
sol·licitar el reconeixement de la bonificació de l’Impost de Béns Immobles.
2. Compatibilitat
1. Les mesures de bonificació fiscal definides en aquesta proposta no seran
d’aplicació als béns immobles que hagin de complir obligatòriament amb els
requisits dels edificis amb consum gairebé zero; o que estiguin obligats per
qualsevol normativa vigent a la realització d’una instal·lació amb energia solar
fotovoltaica; o que serveixin per justificar la contribució solar mínima que exigeix
el Codi Tècnic de l’Edificació.
2. Aquestes bonificacions seran compatibles amb altres bonificacions d’altres
tributs sobre el mateix concepte, així com amb subvencions que qualsevol de
les Administracions Publiques posin a disposició de la ciutadania per a la
promoció de la implantació de la tecnologia fotovoltaica en autoconsum.
3. Definicions
Als efectes d’aquesta proposta s’entendrà per:
1. Instal·lació d’autoconsum:
a) Qualsevol instal·lació elèctrica d’autoconsum que estigui contemplada en la
Llei del Sector Elèctric.
b) Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella
instal·lació en la qual no existeix en cap moment capacitat física de connexió
elèctrica amb la xarxa de transport o distribució, ni directament ni indirecta o a

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

f0e8e2f171954d00ad7d67d550586e5d001

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

través d'una instal·lació pròpia o aliena.
2. Potència elèctrica instal·lada a les instal·lacions fotovoltaiques: La potència
màxima de l'inversor, o la suma de les potències màxims dels inversors, al seu
cas.
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3. Cobertura solar: percentatge de l’energia solar fotovoltaica produïda respecte
el total l’energia elèctrica consumida.
4. Ordenança Fiscal F20. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
1. Sens perjudici de les mesures establertes a l’Ordenança Fiscal F20.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES del municipi, s’estableix una bonificació sobre la quota íntegra de
l'Impost sobre Béns Immobles pels béns immobles que tinguin instal·lacions
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.
2. Amb caràcter general, la bonificació serà del 50% sobre la quota íntegra.
L’import de la bonificació no podrà excedir de les quantitats de la següent taula
en funció de la potència elèctrica instal·lada de la instal·lació fotovoltaica
d’autoconsum:
Potència elèctrica instal·lada a les Import màxim anual de
instal·lacions fotovoltaiques
bonificació
< 1 kW
0,00 Eur / any
≥ 1 kW i < 2 kW
600,00 Eur / any
≥ 2 kW i < 3 kW
750,00 Eur / any
≥ 3 kW i < 4 kW
1.000,00 Eur / any
≥ 4 kW i < 5 kW
1.250,00 Eur / any
≥ 5 kW
1.400,00 Eur / any

la

3. En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als
elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per
cadascun dels habitatges vinculats.
En qualsevol cas, la bonificació màxima per un immoble no superarà el valor
del 50% de la quota íntegra.
4. El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període
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impositiu següent a la data que figuri en el document que acrediti que la
instal·lació està executada i legalitzada davant la Generalitat, i sense que, en
cap cas, pugui excedir de 5 períodes impositius.
5. Ordenança Fiscal F18. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS.
1. Sens perjudici de les mesures establertes a l’Ordenança Fiscal F18.
ORDENANÇA
FISCAL
REGULADORA
DE
L'IMPOST
SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES del municipi, les
construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per
l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposen d’una bonificació de fins el
95% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
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3. Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució
Material (PEM) corresponent a la instal·lació d’energia solar fotovoltaica.

6. Ordenança Fiscal F19. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
1. Sens perjudici de les mesures establertes a l’Ordenança Fiscal F19.
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS
ECONÒMIQUES del municipi, s’estableix una bonificació sobre la quota íntegra
de l'Impost sobre Activitats Econòmiques pels béns immobles que tinguin
instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

JORDI CABRE MARTORELL
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Potència elèctrica instal·lada a les Bonificació a aplicar (Percentatge)
instal·lacions fotovoltaiques
< 1 kW
0,00%
≥ 1 kW i < 5 kW
95,00%
≥ 5 kW i < 15 kW
75,00%
≥ 15 kW
0,00%
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2. El percentatge d’aquesta bonificació dependrà de la potència instal·lada de
la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum:

4. Aquesta bonificació s’aplicarà en el moment del pagament de l’Impost, prèvia
comprovació per part de l’ajuntament que les obres es corresponen amb les
d’una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

2. Aquesta bonificació s’aplicarà en les activitats on la instal·lació solar produeixi
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com a mínim el 10% de la despesa elèctrica anual de l’activitat on estigui
instal·lada.
12

3. La bonificació serà proporcional a la cobertura solar estimada de la
instal·lació, on el percentatge de la cobertura solar estimada del consum anual,
serà el percentatge de bonificació.
4. En qualsevol cas, la bonificació màxima no superarà els 1.400 €/anuals, ni el
total de les bonificacions superarà el 50% del cost de la instal·lació.
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5. El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període
impositiu següent a la data que figuri en el document que acrediti que la
instal·lació està executada i legalitzada davant la Generalitat, i sense que, en
cap cas, pugui excedir de 5 períodes impositius.
7. Documentació a presentar
1. Sol·licitud de bonificació amb les dades personals i dades de la instal·lació.
2. Memòria tècnica de la instal·lació amb els continguts mínims que
s’especifiquen a l’Annex. Memòria tècnica de la instal·lació.
3. En el cas de l’IBI i/o el IAE, document acreditatiu de la legalització de la
instal·lació davant la Generalitat de Catalunya.
8. Annex. Memòria tècnica de la instal·lació
Objecte i dades generals
Emplaçament de la instal·lació i dades generals:
- Potència pic a instal·lar
- Superfície ocupada
- Producció d’energia i energia autoconsumida.
Emplaçament de la instal·lació
Especificar pels panells fotovoltaics (adjuntar plànol):
- Ubicació
- Inclinació
- Orientació
Especificar les característiques del sistema de suport o d’ancoratge a
l’estructura de l’edifici.
Especificar la ubicació de la resta d’elements (inversor, bateries, proteccions,...)
Adjuntar plànols.
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Abast de la intervenció en l’edifici
Descriure l’abast de la intervenció en l’edifici, els elements afectats i les
solucions tècniques constructives que s’adopten.
Realitzar l’anàlisi de càrregues de l’edifici amb la instal·lació fotovoltaica, el qual
haurà de tenir en compte el pes de les plaques i el sistema de suport, la tècnica
d’instal·lació i ancoratge a la teulada i la càrrega sobre la teulada, factoritzant
també el vent.

JOAN MORLÀ I MENSA

Consideracions de seguretat i salut
Especificar les condicions de seguretat i salut que s´han de tenir en compte per
portar a terme la instal·lació.
Consideracions sobre les runes
Indicar si es generaran runes i, en cas afirmatiu, especificar quina serà la gestió
d’aquestes runes d’acord la normativa de residus.
Integració paisatgística i arquitectònica
Justificació del compliment dels criteris d’integració paisatgística continguts al
planejament urbanístic, a les ordenances de l’edificació i a les ordenances
municipals que siguin d’aplicació.
Característiques tècniques de la instal·lació elèctrica
- Panells fotovoltaics
- Inversors
- Bateries
- Cablejat
- Quadres elèctrics i proteccions
- Sistema de control i monitoratge Adjuntar esquema unifilar
Pressupost detallat”
Per tot això, proposo que el Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels
membres de la Corporació, acordi:
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Dimensionat de la instal·lació
Justificació de la potència pic a instal·lar en funció de les dades de consum
elèctric i l’espai disponible.
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Primer.- Aprovar provisionalment la proposta de modificació les ordenances
fiscals F18, F19 i F20, per a la promoció de les instal•lacions
d’autoconsum amb energia fotovoltaica al municipi.
Segon.- Aquest acord provisional i el text de la proposta s’han d’exposar al
públic al tauler d’anuncis d’aquest ajuntament per un període de trenta
dies hàbils a comptar 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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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 la modificació de l’ordenança, 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.”
A continuació es debat la proposta amb el contingut literal que consta al sistema
Videoacta.
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.
4. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL•LEGACIONS PRESENTADES I
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA
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COMISSIÓ SECTORIAL DE SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT I PROMOCIÓ
ECONÒMICA.
15

Es dona compte de la següent proposta:
Antecedents.
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Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 11 de febrer de 2021 es va
crear la Comissió Sectorial de Serveis Socials, Igualtat i Promoció econòmica i
es va aprovar el Reglament Regulador de la Comissió, un cop superat el
període de consulta pública prèvia durant un termini de 15 dies d’acord amb
l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sense cap aportació envers la
proposta de redacció sotmesa a consideració.
Mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la província de Tarragona de data
18 de febrer de 2021, amb CVE 2021-01323, i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya número 8345, de 19 de febrer, amb CVE-DOGC-A-210470502021 i a la seu electrònica de l’ajuntament es va sotmetre l’aprovació al tràmit
d’informació pública i d’audiència a les possibles persones interessades, per un
període de trenta dies.
Alhora, mitjançant sengles escrits de data 25 de febrer de 2021 es va notificar
l’acord a totes les entitats inscrites al registre municipal d’entitats.
Transcorregut el termini d’informació púbica s’ha rebut una única al·legació al
Reglament:
- Escrit presentat en data 17 de març de 2021, amb registre d’entrada
2021/1221, pel Sr. Miguel Angel Seijas Alonso, qui diu actuar en representació
de l’agrupació d’electors municipal MO1-TE pel Catllar i que planteja les
qüestions que seguidament es resumeixen:
Al·legació 1: Proposa modificar l’article 2 del Reglament, relatiu a la composició
de la Comissió en l’apartat de les vocalies.
Al·legació 2: Proposa afegir un segon apartat a l’article 9 del Reglament, relatiu
a les competències de la Comissió.
Al·legació 3: Proposa eliminar els apartats 3 i 5 de l’article 11, relatiu a la
convocatòria de les sessions i modificar l’aparat 1 de l’article 10, relatiu a al
funcionament de la Comissió.
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Al·legació 4: Proposa afegir un nou apartat a l’article 11.
16

Al·legació 5: Proposa modificar l’aparat 1 de l’article 11 relatiu a la convocatòria
de les sessions
Al·legació 6: Proposa modificar l’article 16, relatiu a la dedicació i els drets dels
membres de la comissió amb l’addició d’un text.
La secretaria intervenció ha emès informe al respecte en el qual manifesta el
següent:
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“Abast i contingut de les al•legacions.
Succintament dir que la Comissió Sectorial s’emmarcaria dins els òrgans
complementaris d’organització que pot establir el municipi en virtut de les seves
competències d’autoorganització (articles 4.1.a) de la LBRL i 8.1.a) de la
TRLMC i 128 de la Llei 39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques).
El TRLMC estableix l'existència d'òrgans de participació de caràcter sectorial
que busquen facilitar la participació dels ciutadans en un determinat sector
d'activitat.
Actuen sota la presidència de l’alcaldia o del regidor o la regidora en qui delegui
aquella i, respecte del sector d’activitat que en motivi la creació, poden formular
propostes, emetre informes a iniciativa pròpia o de l'ajuntament en matèries de
competència municipal, formular suggeriments en relació amb el funcionament
dels serveis i els organismes públics municipals i qualsevol altra activitat de
naturalesa anàloga.
Valorades les al•legacions presentades d’acord amb la normativa reguladora
relacionada, cap d’elles contravé cap norma jurídica amb rang igual o superior
i per tant, les modificacions proposades obeeixen a qüestions d’oportunitat que
cauen fora de l’àmbit de funcions d’aquesta secretaria intervenció.
Conclusions.
Els promotors del Reglament i de la Comissió hauran de valorar l’adequació de
les modificacions als objectius de la Comissió sota criteris d’oportunitat per
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quant no contradiuen l’ordenament vigent ni afecten qüestions jurídicament
indisponibles.”.
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Fonaments.
Normativa aplicable:
Article 105.a) de la Constitució Espanyola.
Articles 4.1.a), 22.2.d),47, apariats 1 i 3.a), 49, 56, 65.2, 70.2 i 84.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Articles 34 i següents, 83, 128 i 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Articles 8.1.a), 112, apartats 113.a), 130, 162,2, 163.1.a) i 220 a 222 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.
Articles 55.1.a), 58 a 66 i 11 O a 117 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
Article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Articles 9 i 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
L’al·legació 1 proposa modificar l’article 2.- Composició Apartat Vocalies, amb
el següent text:
“- Persona titular de la 1a tinència d’alcaldia de l’ajuntament.
- Persona titular de la regidoria de benestars social o anàloga.
- Una persona representant de cada grup polític de l'oposició, designat pels
mateixos.
- Una persona Representant de cada Entitat i Organització del Municipi inscrites
al Registre Municipal d’Entitats i Associacions, o altres formes d’acció
col•lectiva inscrites al Registre Municipal de participació ciutadana, sempre que
manifestin mitjançant acord de la seva assemblea la seva voluntat de formarne part.
- Ciutadania a títol individual inscrita en el Registre Municipal de participació
ciutadana, que s’inscrigui a la Comissió Sectorial”.
Es proposa la seva desestimació perquè es tracta de regular una comissió
sectorial, un òrgan complementari de l’ajuntament, considerant que amb el
redactat inicial ja és garanteix la participació de la població representada
mitjançant les entitats amb finalitats anàlogues a l’objecte de la Comissió.
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L’al·legació 2 proposa afegir a l’article 9.- Competències. Apartat 2 el següent
text:
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“- Formular suggeriments i propostes dels diferents àmbit d’actuació de la
comissió.
- Recollir iniciatives ciutadanes individuals i col·lectives.
- Emetre informes, elaborar iniciatives i traslladar propostes ciutadanes, per
elevar-les al plenari”.
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Aquestes competències ja es troben incloses en les que recull l’article 9
proposat. En quant a la possibilitat d’elevar propostes al ple, aquesta facultat ja
es contemplava en el text inicial en l’apartat 9.2 paràgraf setè quan diu:
“Participar en l’elaboració de propostes relatives als àmbits d’actuació que li són
propis, per a què siguin sotmeses als òrgans municipals competents.”. Es
proposa desestimar l’al·legació.
L’al·legació 3 proposa eliminar els apartats 3 i 5 de l’article 11 i modificar l’article
10.1 substituint el redactat existent pel següent:
“1. Les sessions de la Comissió podran ser: ordinàries o extraordinàries.
La Comissió es reunirà de manera ordinària amb una periodicitat semestral.
Les sessions extraordinàries seran convocades segons les necessitats per tal
de complir amb l’efectivitat de les seves propostes i objectius, amb l’antelació
suficient per tal que la corporació pugui resoldre, dins del termini legal, en el
sentit que pertoqui en dret.
El funcionament es regirà per allò que disposa el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (Reial Decret 2568/86), en
quant als òrgans complementaris.
a)
La mateixa Comissió fixarà les dates i l’horari més adients per les
sessions ordinàries que seran convocades per la Presidència.
b)
Les sessions extraordinàries seran convocades per la Presidència a
instancia d’ella mateixa o per iniciativa d’un mínim de 2 dels membres de la
Comissió.
En el cas de sessions extraordinàries, el procediment serà el següent:
I. La petició efectuada en nombre suficient pels vocals de la Comissió es
presentarà al Registre General de l’Ajuntament, incloent el tema o temes a
tractar justificat raonablement.
II. La Presidència, a la vista de la petició, i un cop verificat el compliment dels
requisits anteriors, ordenarà a la secretaria que convoqui la Comissió en un
termini no superior a 15 dies hàbils des de la presentació de la petició inicial o
des de la justificació de les esmenes, si hagués estat necessari reclamar-les.

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

f0e8e2f171954d00ad7d67d550586e5d001

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

La Presidència decidirà l’horari i el dia de la sessió tenint present les
preferències del membres expressades en el moment de fixar l’horari de les
sessions ordinàries.”
L’article que es pretén modificar dona compliment a allò establert pel Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals en quant al
funcionament dels òrgans col·legiats i la seva convocatòria. S’adequa a dret per
quant preveu la realització de sessions extraordinàries de caràcter urgent i dota
la Comissió de llibertat per establir la periodicitat de les seves sessions
adaptada a les necessitats en comptes d’un calendari. Es proposa desestimar
l’al·legació.
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L’al·legació 4 proposa afegir a l’article 11 un nou apartat amb el següent text:
“La convocatòria de les sessions així com l'ordre del dia es farà públic al tauler
d'anuncis i a la pàgina web de l'ajuntament i es comunicarà fefaentment a tots
els membres de la Comissió.”.
No hi ha objeccions a la seva incorporació.
L’al·legació 5 proposa Modificar l’article 11.1 amb el següent text:
“1. Les convocatòries de qualsevol tipus de sessió es lliuraran a tots els
membres de la Comissió per via telemàtica, i, de no ser possible, en el seu
domicili amb dos dies d’antelació a la celebració de la sessió (entre el dia de la
convocatòria i el de la sessió existirà dos dies hàbils).”.
No hi ha objeccions a la seva incorporació.
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L’al·legació 6 proposa modificar l’article 16 i afegir el següent text:
“L'assistència dels càrrecs electes a la Comissió no comptabilitzarà en el
còmput d'assistència a òrgans col·legiats actualment establert.”.
És un dret que tenen els càrrecs electes a ser indemnitzats per raó de les
despeses que els origini l’exercici del seu càrrec i no tinguin el deure de
suportar. Es proposa desestimar l’al·legació.
Els articles 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
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Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, atribueixen al Ple la
competència per a l’adopció del present acord.
20

Per tot això, proposo que el Ple acordi:
Primer.

Desestimar les al·legacions que seguidament es relacionen de les
formulades a l’escrit presentat en data 17 de març de 2021, amb
registre d’entrada 2021/1221, pel Sr. Miguel Angel Seijas Alonso, en
representació de l’agrupació d’electors municipal MO1-TE pel Catllar,
pels motius adduïts mantenint els articles referits el seu redactat
original:

JOAN MORLÀ I MENSA

Segon.

Al·legació 1 de modificació de l’article 2.
Al·legació 2 de modificació de l’article 9.
Al·legació 3 per eliminar els apartats 3 i 5 de l’article 11 i modificar
l’article 10.1.
Al·legació 6 de modificació de l’article 16.

Aprovar definitivament el Reglament regulador de Reglament
Regulador de la Comissió Sectorial de Serveis Socials, Igualtat i
Promoció econòmica que figura a l’expedient i es dóna per reproduït,
que en regula el funcionament i les característiques bàsiques amb la
incorporació de les següents modificacions proposades a l’escrit
presentat en data 17 de març de 2021, amb registre d’entrada
2021/1221, pel Sr. Miguel Angel Seijas Alonso, en representació de
l’agrupació d’electors municipal MO1-TE pel Catllar:
- Al·legació 4 de modificació de l’article 11 amb la incorporació d’un
nou apartat, que serà el numeral 6, amb el següent text:
“La convocatòria de les sessions així com l'ordre del dia es farà públic
al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'ajuntament i es comunicarà
fefaentment a tots els membres de la Comissió.”.
- Al·legació 5 de modificació de l’article 11.1 amb el següent text:
“1. Les convocatòries de qualsevol tipus de sessió es lliuraran a tots
els membres de la Comissió per via telemàtica, i, de no ser possible,
al seu domicili, amb dos dies d’antelació a la celebració de la sessió
(entre el dia de la convocatòria i el de la sessió existiran dos dies
hàbils).”.
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Tercer.
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Quart.

Notificar aquest acord a l’agrupació d’electors municipal MO1-TE pel
Catllar i a les les entitats inscrites al Registre municipal d’entitats i
associacions, als efectes escaients, tot significant-los que els
interessats poden interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la data de la seva publicació, si bé prèviament caldrà comunicar a
aquest Ajuntament el fet de la interposició del recurs. No obstant això,
s’hi pot interposar qualsevol altre recurs si es considera procedent.
Disposar la publicació del text íntegre del Reglament al Butlletí Oficial
de la Província i al portal de transparència. Publicar al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la
Província en què s'hagi publicat íntegrament el text.
L’entrada en vigor es produirà un cop publicat el text definitiu del
reglament i transcorregut el termini de quinze dies previst a l’article
65.2 LBRL

Cinquè. Trametre a l’Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de
Catalunya, en el termini de quinze dies des de l'aprovació, l'acord
d’aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent del text de l'ordenança
o, si escau, la certificació que acrediti l'elevació a definitiva de
l'aprovació inicial, així com còpia íntegra autenticada d'aquests.”
A continuació es debat la proposta amb el contingut literal que consta al sistema
Videoacta.
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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) i Jordi Eliseu Porta González (Cs).
Vots en contra: Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR).
Abstencions: cap.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
5. PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA XARXA PER A LA CONSERVACIÓ DE LA
NATURA (XCN).
Es dona compte de la següent proposta:
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Fets i antecedents:
A data 14 de març de 2021, la sra. Raquel Cordoba Jordan, en representació
de l’Associació Mediambiental la Sínia va sol·licitar a aquest ajuntament que es
fes membre de la Xarxa per a la Conservació de la Natura, per tal de poder
continuar treballant per la millora de la natura amb el suport d’una altra entitat
de segon nivell.
L’Associació Mediambiental La Sínia té signat un conveni de col·laboració amb
aquest ajuntament per tal d’impulsar la conservació, millora i difusió dels valors
naturals de l’Espai Natural Protegit del riu Gaià i l’entorn natural del municipi del
Catllar. A més, també tenen signat un acord, l’any 2001, per tal d’impulsar la
custòdia del riu Gaià al municipi del Catllar.
La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) és una xarxa d’ong
ambientals i altres organitzacions catalanes que promouen la conservació de la
natura amb implicació ciutadana. Ho fan a través de la custòdia del territori i el
voluntariat ambiental. Està formada per associacions, fundacions,
administracions públiques, empreses, universitats i centres de recerca, és
doncs, una entitat de segon nivell.
La missió de la XCN és promoure la conservació de la natura mitjançant la
implicació social, principalment a través de les entitats de custòdia i de
voluntariat ambiental, a qui la XCN dona suport i amb qui treballa de forma
col·laborativa, i establint aliances per fer compatibles les activitats humanes
amb la sostenibilitat dels ecosistemes.
Les finalitats de la XCN, tal i com es defineix als seus estatuts, són:
 Impulsar i fomentar l’ús de la custòdia del territori i la conservació privada
com a estratègies de conservació de la natura.
 Impulsar i fomentar el voluntariat ambiental i la participació ciutadana.
 Promoure la millora i el desenvolupament del marc legal, fiscal, econòmic
i social per al desenvolupament i enfortiment dels membres de l’associació i
les seves activitats.
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 Promoure mecanismes de finançament adequats a les necessitats dels
membres de l’associació.
 Promoure les activitats, productes i serveis dels membres de l’associació.
 Promoure l’excel·lència de les organitzacions membres en la gestió, la
qualitats dels seus serveis, la utilització de noves tecnologies, la
transparència i la comunicació.
 Facilitar la formació i capacitació bàsica per a professionals i voluntaris
de la conservació de la natura.
 Desenvolupar l’ús de la custòdia del territori i voluntariat ambiental a
través de projectes pilot dels membres de l’associació i de projectes de
recerca aplicada per a la conservació.
 Establir i millorar els mecanismes actuals de relació de les entitats del
tercer sector ambiental membres de l’associació amb el Govern de la
Generalitat i la resta d’Administracions Públiques, així com esdevenir el seu
interlocutor en els àmbits que els afecten com a sector.
 Fomentar la responsabilitat social de les empreses i establir relacions de
cooperació amb el món privat mercantil i amb altres organitzacions de
l’economia social i solidària.
 Promoure la col·laboració amb universitats, centres de recerca, mitjans
de comunicació i altres entitats.
 Promoure la participació en xarxes de conservació de la natura a la Unió
Europea i a nivell internacional.
 Incidir en el desenvolupament de polítiques públiques que tenen un
impacte en la conservació de la natura i que puguin contribuir a la millora de
les organitzacions del sector.
 Acompanyar i assessorar els membres de l’associació en la denúncia de
situacions que generen greus conseqüències per a la natura.
 Desenvolupar activitats de cooperació al desenvolupament i solidaritat
internacional en l’àmbit de la custòdia del territori, la conservació privada de
la natura i el voluntariat ambiental.
 Impulsar totes aquelles accions que contribueixin a l’assoliment de la
missió de l’associació.

S’estableix un sistema de quotes de la XCN segons diverses categories,
basades en el pressupost anual de les entitats o bé en el nombre d’habitants,
en el cas dels ajuntaments, i en el nostre cas s’estableix una quota anual de
200 € (dos-cents euros), com a soci general amb la categoria B.
Atès que l’ajuntament participa activament en la conservació del riu Gaià,
implicant-se en projectes com la recuperació de l’entorn de la resclosa, amb la
millora d’hàbitats, el foment del voluntariat ambiental i els usos públics, amb
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l’adequació de l’itinerari de salut a l’entorn d’aquest espai natural i el Centre
d’interpretació del riu Gaià de l’Ermita de Sant Ramon, creu adient adherir-se a
la Xarxa per a la Conservació de la Natura per tal de poder treballar de manera
conjunta en la conservació de la natura.
Normativa d’aplicació:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
- 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 majoria simple, acordi:
Primer.

Aprovar l’adhesió de l’ajuntament a la Xarxa a per a la Conservació
de la Natura (XCN), que promou l’Associació Mediambiental la Sínia.

Segon.

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

Tercer.

Notificar aquest acord a l’Associació Mediambiental la Sínia, en legal
forma i als efectes escaients.

Quart.

Fer constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posi fi a la
via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos des del dia següent al de la seva
notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”

A continuació es debat la proposta amb el contingut literal que consta al sistema
Videoacta.
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
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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.
6. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ
DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS.
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Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 8 de novembre de 2018 es va
aprovar inicialment el plànol de delimitació de mesures de prevenció dels
incendis forestals redactat per l’empresa LIMONIUM, SL encarregat per la
Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM
de la Diputació de Tarragona arran de l’assistència tècnica concedida a
l’ajuntament a aquest objecte.
Mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la província de Tarragona de data
29 de novembre de 2019, amb CVE 2019-10592 i a la seu electrònica de
l’ajuntament es va sotmetre l’aprovació al tràmit d’informació pública i
d’audiència a les possibles persones interessades.
Alhora, es va sotmetre el document a informe de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments i a la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural, d’acord amb l’article 4 del Decret 123/2005, de 14
de juny.
En data 11 de desembre de 2019 as va rebre requeriment per a l’esmena de la
documentació aportada a consideració de la Secció de Gestió de la Prevenció
d’Incendis Forestals, de la Subdirecció General de Boscos de la Direcció
General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Esmenada la documentació per la Diputació de Tarragona, el nou document va
rebre informe favorable del Cap de la Secció de Gestió de la Prevenció
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d’Incendis Forestals en data 31 de març de 2020 amb el contingut literal
següent: “S’informa FAVORABLEMENT el plànol de delimitació de les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions del
municipi del Catllar (Tarragonès), amb les indicacions següents: - Cal valorar la
inclusió al plànol de delimitació de les edificacions/instal·lacions situades en
coordenades: 358440,4557755 i 358950,4559018”
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En data 28 d’abril de 2021 s’ha rebut, de la Diputació de Tarragona, mitjançant
la seu electrònica d’aquest organisme, el document que conté aquelles darreres
modificacions i que compleix amb tot allò informat pel Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
El plànol de delimitació té l’objectiu d’identificar i determinar, entre d’altres, els
subjectes obligats i les finques afectades per la realització de la franja de
protecció perimetral al voltant de les edificacions, dins el terme municipal i
definir-ne les característiques.
El document es basa amb les determinacions de la Llei 5/2003, de 22 d’abril,
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals, modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic, i desplegada pel Decret
123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les
urbanitzacions.
La normativa determina l’obligatorietat de realització d'un plànol de delimitació
de la franja de protecció per risc d’incendi forestal de les urbanitzacions, els
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals o en la franja de 500 metres que els envolta, essent els ajuntaments
els responsables de redactar i aprovar aquest document.
L’article 2 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals li atorga al Ple de l’ajuntament la
competència per a l’aprovació del plànol de delimitació i l’article 4 del Decret
123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana,
n’estableix el tràmit a seguir.
Per tot això, proposo que el Ple de l’Ajuntament acordi:
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Primer.- Aprovar definitivament el plànol de delimitació de mesures de
prevenció dels incendis forestals redactat per l’empresa LIMONIUM,
SL encarregat per la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona
i que incorpora totes les determinacions i consideracions establertes
pel Cap de la Secció de Gestió de la Prevenció d’Incendis Forestals
de la Subdirecció General de Boscos de la Direcció General
d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
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Segon.- Sotmetre el document al tràmit d’informació pública mitjançant la
inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, a
l’e-tauler i a la pàgina web d’aquest ajuntament pel termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte al BOP.
Tercer.- Trametre certificació d’aquest acord a la Unitat de Medi Ambient,
Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del Servei d’Assistència
Municipal de la Diputació de Tarragona i a la Secció de Gestió de la
Prevenció d’Incendis Forestals de la Subdirecció General de Boscos
de la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació als
efectes escaients, d’acord amb l’article 4 del Decret 123/2005, de 14
de juny.
Quart.-

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, 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.”

A continuació es debat la proposta amb el contingut literal que consta al sistema
Videoacta.
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
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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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7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ÚS DEL GLIFOSAT AL TERME
MUNICIPAL.
Es dona compte de la següent proposta:
Fets i antecedents:
El glifosat és una substància activa que s’ha utilitzat en productes fitosanitaris
(“pesticides”) a la Unió Europea durant dècades. Una substància activa és el
component dels productes fitosanitaris que té una activitat directa contra la
malaltia de plagues i plantes. El glifosat és l’herbicida més utilitzat a tot el món
i a la Unió Europea, i un dels molts centenars de substàncies actives que els
estats membres i l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) han
avaluat exhaustivament els últims anys.
Els plaguicides a base de glifosat (és a dir, formulacions que contenen glifosat
i altres productes químics) s’utilitzen com a herbicides en l’agricultura,
l’horticultura i en algunes zones no conreades, principalment per combatre les
males herbes que envaeixen els conreus o que plantegen problemes per altres
motius (per exemple, en vies del ferrocarril).
Per acord de Ple de data 13 de setembre de 2016, es va aprovar l’erradicació
de l’ús del glifosat per al tractament d’herbes adventícies en espais públics,
trobant alternatives ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut de
les persones i el medi ambient, arran d’una moció presentada pel grup del PSC.
A dia d’avui encara no s’ha trobat cap producte substitutori químic que sigui
efectiu, una vegada feta la consulta al Departament de la Generalitat
corresponent. En aquest cas, el departament d’agricultura, ramaderia pesca i
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alimentació de la Generalitat ens ha comunicat quin són els productes
fitosanitaris autoritzats tant per ús agrari com per a usos no agraris.
29

El registre de productes fitosanitaris esmentat pel departament de la Generalitat
és actiu i subjecte a canvis, per aquest motiu la informació ha d’estar sempre
sota la supervisió d’un usuari professional.

JOAN MORLÀ I MENSA

Prenent en consideració l’article Reavaluació de substàncies, en concret del
glifosat, publicat per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària, actualitzat a
l’agost de 2018, en el qual reavalua l’herbicida glifosat i afegeix noves
disposicions específiques a tenir en compte a les autoritzacions, per part dels
estats membres, de productes fitosanitaris que continguin glifosat.
L’ajuntament, atès que no disposa dels mitjans mecànics ni recursos humans
especialitzats en tema de parcs i jardins, veu necessari la utilització del glifosat
de manera imprescindible en determinats llocs com són les escletxes de les
voreres, les escletxes d’enrajolats, les zones margenades amb pedra i obra,
etc. on els mitjans mecànics són poc efectius.
Normativa d’aplicació:
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
- 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
- Reglament d'execució (UE) 2017/2324 de la Comissió, de 12 de desembre de
2017, que renova l’aprovació de la substància glifosat d’acord al Reglament
(CE) 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la
comercialització de productes fitosanitaris, i modifica l’annex del Reglament
d’execució (UE) 540/2011 de la Comissió.
- Article publicat per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària Reavaluació
de substàncies, de l’any 2018.
Per tot això, proposo que el Ple acordi:
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En l’àmbit d’usos no agraris, l’Institut Català d’Estudis Agraris realitza unes
llistes de productes fitosanitaris autoritzats per tractar les plagues, malalties i
adventícies que afecten els espais verds. Així la majoria de productes
autoritzats per espais públics porten el glifosat entre els seus components.
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Primer.

Admetre l’ús del glifosat com a herbicida de referència per una qüestió
d’efectivitat, i sempre respectant-ne les mesures de precaució que
marqui la normativa.

Segon,

Comunicar-ho a les persones empleades de l’ajuntament que, per les
seves funcions, en puguin fer ús.

Tercer.

Fer constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posi fi a la
via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona,
en el termini de dos mesos des del dia següent al de la seva
notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.”

A continuació es debat la proposta amb el contingut literal que consta al sistema
Videoacta.
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) i Jordi Eliseu Porta González (Cs).
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Vots en contra: Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR).
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
8. PROPOSTA DE SUSPENSIÓ POTESTATIVA DE LA TRAMITACIÓ DE
PLANS URBANÍSTICS DERIVATS I DE PROJECTES I INSTRUMENTS DE
GESTIÓ URBANÍSTICA I D'URBANITZACIÓ I PROJECTES D'ACTUACIÓ
ESPECÍFICA, COM TAMBÉ L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES DE
PARCEL·LACIÓ
DE
TERRENYS,
D'EDIFICACIÓ,
REFORMA,
REHABILITACIÓ
O
ENDERROCAMENT
DE
CONSTRUCCIONS,
D'INSTAL·LACIÓ O AMPLIACIÓ D'ACTIVITATS O USOS CONCRETS I
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D'ALTRES AUTORITZACIONS MUNICIPALS CONNEXES ESTABLERTES
PER LA LEGISLACIÓ SECTORIAL, RELATIUS A ACTIVITATS I USOS DE
PRODUCCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES (EÒLICA I FOTOVOLTAICA) I
LES SEVES INSTAL·LACIONS AMB LA FINALITAT D’ESTUDIAR LA
MODIFICACIÓ DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL.
Es dona compte de la següent proposta:
ANTECEDENTS.
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Darrerament en aquest Ajuntament s’han rebut i atès diverses sol·licituds
d’informació relatives a la tramitació de projectes per a la implantació de plantes
de producció d’energia solar fotovoltaica, essent aquest un ús que no està
regulat al planejament municipal vigent i que cal tenir degudament delimitat per
garantir l’equilibri ambiental i la sostenibilitat.
A aquests efectes, l’arquitecte municipal ha redacta el següent informe:
“En els últims mesos han proliferat les consultes a aquests serveis tècnics sobre
la possibilitat d’instal•lar parcs de plaques fotovoltaiques en el terme municipal,
amb l’objectiu de generar energia elèctrica i transportar-la a una subestació
situada en un altre terme. Els sol•licitants es refereixen sempre a finques, o
conjunts de finques, de diverses hectàrees i en sòl no urbanitzable, que
cobririen de plaques. I argumenten el seu capteniment en la necessitat d’utilitzar
energies renovables.
El POUM del Catllar no recull explícitament un ús d’aquestes característiques,
sobretot pel que fa a l’extensió necessària. Si l’escala d’una instal•lació
d’aquesta mena no es desmarxés tant de la que és habitual en les actuacions
en sòl no urbanitzable d’aquest municipi, només seria possible contemplar-la
en el sòl no urbanitzable de la clau 20 (sòl rural). En aquest tipus de sòl
“s’admeten les construccions i instal•lacions vinculades a les obres públiques i
al sistema de serveis tècnics i ambientals” (art. 138.3 de les normes del POUM).
La definició de l’ús de Serveis Tècnics i Ambientals es troba a l’annex B.1 de
les normes del POUM, que diu:
“Comprenen les instal•lacions i els espais reservats pels serveis tècnics
d’electricitat, abastament d’aigua, gas, telefonia, sanejament i similars, incloses
les oficines i magatzems al servei d’aquest ús”.
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D’acord amb la CCAE-93 Rev. 1, correspon a les incloses al grup E. Producció
i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua; i el codi 37. Reciclatge”.
32
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Pel que fa a les noves línies de transport d’energia elèctrica, queden regulades
a l’art. 125 de les mateixes normes, que prescriu que s’hauran de traçar en
“corredors al llarg de les infraestructures viàries de comunicacions” i que “es
redactarà un Pla Especial previ a la concessió de qualsevol llicència”.
El POUM del Catllar, a més, en el sòl no urbanitzable, té una cura especial,
repetidament manifestada, en la voluntat de mantenir i conservar les condicions
naturals i el caràcter pròpiament rural, tot estipulant que el criteri prioritari de
qualsevol actuació ha de ser el de la conservació dels elements naturals: sòl,
flora, fauna i paisatge (art. 119). Qualsevol ús que s’autoritzi, doncs, comportarà
l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per a evitar la degradació del
medi i facilitar una integració total (art. 127), i haurà de garantir que no es limiti
el camp visual per a poder contemplar els paisatges naturals, ni trenqui
l’harmonia o desfiguri la perspectiva (art. 130).
Donada la importància del component superficial de les instal•lacions
fotovoltaiques que s’han consultat, que se situen entre les 25 i les 40 hes, és
natural que l’Ajuntament es plantegi una regulació més específica d’aquestes
activitats per tal de complir amb la voluntat proteccionista tan constantment
expressada en el POUM. Aquesta regulació haurà de tenir en compte els plans
autonòmics i estatals, s’haurà de basar en estudis paisatgístics per a determinar
si hi ha alguna part dels sòls compresos en la clau 20 (sòl rural) que pot complir
els requisits preestablerts. També haurà de fixar la seva situació, les condicions
topogràfiques i de moviments de terres, les dels conreus actuals, les d’accés,
les del traçat de la línia d’alta tensió, l’altura de les plaques, les agrupacions
màximes i mínimes de plaques, la potència elèctrica i totes aquelles altres
característiques que tinguin repercussions en el paisatge.
En conseqüència, es proposa tramitar una modificació del POUM del Catllar,
donat el seu caràcter generalista actual, que no permet abordar amb garanties
aspectes tan específics com els derivats de la instal•lació de grans parcs de
plaques fotovoltaiques.
Com a mesura cautelar, amb l’objectiu d’assegurar la viabilitat de la formulació
de l’esmentada figura de planejament, i d’acord amb el que disposa l’art. 73 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, es proposa suspendre la tramitació de
llicències per a la instal·lació d’activitats de generació i transport d’energia
elèctrica en el sòl no urbanitzable així com de plans urbanístics derivats i de
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projectes i instruments de gestió urbanística i d'urbanització i projectes
d'actuació específica, com també l'atorgament de llicències de parcel•lació
de terrenys, d'edificació, reforma,
rehabilitació o enderrocament de
construccions, d'instal•lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial,
relatius a activitats i usos de producció d’energies renovables (eòlica i
fotovoltaica) i les seves instal·lacions.”
El secretari interventor ha emès informe relatiu a la tramitació, abast i efectes
de la suspensió proposada, que consta a l’expedient i es dona per reproduït.
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FONAMENTS.
Normativa aplicable:
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós la Llei
d'Urbanisme (TRLUC). Especialment allò disposat als articles 73 i 74.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme. Especialment allò disposat als articles 101 a 104.
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
L'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
L’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Supletòriament la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
El marc legal:
L’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, enquadrat dins la Secció
referent als actes preparatoris per a la formulació i tramitació de les figures de
planejament, preveu dos supòsits de suspensió de llicències i de tramitació de
plans urbanístics derivats:
Una suspensió que necessàriament ha de ser acordada amb l’aprovació inicial,
quan les determinacions del nou pla que s’aprova inicialment suposin
modificació del règim urbanístic (article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost) i una suspensió potestativa, regulada per l’article 73.1 del Decret
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost):
“els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures de planejament
urbanístic puguin acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma,
de suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes
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de gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de
llicències de parcel•lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d’instal•lació o ampliació d’activitats o usos
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la
legislació sectorial.”
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Entre d’altres, la Sentència TSJC núm.951/2005, de 7 de desembre, qualifica
aquesta facultat com a mesura cautelar administrativa que pretén vetllar sobre
posterior i futura ordenació urbanística que resulti efectiva evitant la producció
de fets que podrien desvirtuar, impossibilitar o obstar la recta i deguda aplicació
d’aquest nou règim.
L'òrgan competent per acordar la suspensió de la tramitació és el mateix òrgan
al que li correspon l'aprovació inicial del planejament, segons l'article 73.1 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
L'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i l’article 52.2.c 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 atribueixen al ple
de la corporació l’aprovació inicial del planejament general del municipi i
l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments
d'ordenació urbanística.
De conformitat amb l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, els acords que correspongui
adoptar a la corporació en la tramitació dels instruments de planejament general
previstos en la legislació urbanística, requereix el vot favorable de la majoria
absoluta del número legal de membres de la Corporació, és a dir, 6 vots
favorables a la proposta d'acord, donat que el número legal de membres de la
Corporació és d’11.
En conseqüència, proposo que el Ple de l’ajuntament adopti el següent acord:
Primer.- Suspendre potestativament i pel termini màxim d’un any la tramitació
de llicències per a la instal•lació d’activitats de generació i transport
d’energia elèctrica en el sòl no urbanitzable així com de plans
urbanístics derivats i de projectes i instruments de gestió urbanística
i d'urbanització i projectes d'actuació específica, com també
l'atorgament de llicències de parcel•lació de terrenys, d'edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d'instal•lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres
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autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial, relatius a activitats i usos de producció d’energies
renovables (eòlica i fotovoltaica) i les seves instal·lacions amb la
finalitat d’estudiar la redacció de la modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal, en l’àmbit que es grafia en el
plànol de delimitació de l’àmbit subjecte a suspensió que consta a
l’expedient.
Significar que el plànol referit, en compliment de les disposicions dels
articles 73.3 del Text refós de la Llei d’Urbanisme i 102 del Decret
305/2006, de 18 de juliol estarà a disposició del públic a les oficines
municipals al llarg del termini de suspensió.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Annex I: Plànol de delimitació de l’àmbit corresponent a l’acord de
suspensió potestativa.
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, a un diari de major difusió, a la pàgina web i al tauler
d’anuncis d’aquesta Corporació.
Tota la documentació juntament amb el plànol identificatiu de l’àmbit,
restarà a disposició de qualsevol persona interessada durant el referit
termini d’un any d’acord amb el que determina l’art. 73.3 en relació a
l’art. 8.5.a) del TRLUC, al tauler d’edictes municipal, a la pàgina web
municipal www.elcatllar.cat i a les dependències municipals, plaça de
la Vila, número 1, amb visita prèvia concertada.
Tercer.- Encarregar als arquitectes municipals l’elaboració de la proposta de
modificació del POUM, fent-los avinent que disposen del termini
màxim d’un any per realitzar aquesta tasca.
Quart.-

Significar que contra aquest acord, que és definitiu en via
administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs
de reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a
la publicació. Contra la desestimació expressa del recurs de
reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució,
es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la recepció de la notificació corresponent.
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En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per
silenci administratiu -silenci que es produeix pel transcurs d’un mes a
comptar des de la data de la seva interposició sense que s’hagi
notificat la seva resolució- el termini per a la interposició del recurs
contenciós administratiu romandrà obert a comptar des de l’endemà
del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.
No obstant això, podreu interposar-ne qualsevol altre si ho
considereu convenient, de conformitat amb el que disposa l’article
40.2) de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.”
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A continuació es debat la proposta amb el contingut literal que consta al sistema
Videoacta.
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.

JORDI CABRE MARTORELL
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL NÚMERO 2021/204 AL 2021/383.
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2021/204, de 7
de març de 2021 al 2021/383, de data 8 de maig de 2020.
Els i les membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
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2. INFORME DE L’ALCALDIA.
El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
Les intervencions que s’han produït en l’apartat Informe de l’Alcaldia de Control
de l’Acció de Govern, han quedat enregistrades en el vídeo de la sessió
certificat per la Secretaria.
El document es troba custodiat al servidor, a disposició dels regidors i regidores,
així com de qualsevol altra persona interessada. Es publica a la web municipal
per al coneixement general i forma part integrant d’aquesta acta, a efectes
legals.

Firma 2 de 2
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Totes les intervencions que s’han produït en l’apartat de Precs i Preguntes han
quedat enregistrades en el vídeo de la sessió certificat per la Secretaria.
El document es troba emmagatzemat al servidor, a disposició dels regidors i
regidores, així com de qualsevol altra persona interessada. Es publica a la web
municipal per al coneixement general i forma part integrant d’aquesta acta, als
efectes legals.
I quan passen dos minuts de tres quarts de deu 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.
El Catllar, a data de la signatura digital.

14/09/2021 Secretari-Interventor
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3. PRECS I PREGUNTES.
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