ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 15 DE JULIOL DE
2021.
1

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les set de la tarda del dia quinze de juliol
de dos-mil vint-i-ú, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcaldepresident, es reuneixen a la sala de sessions virtual 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 13 DE MAIG DE
2021.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del ple corresponent a la sessió
ordinària de dada 13 de maig de dos-mil vint-i-ú, la qual havia estat tramesa
juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
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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) i Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR).
Abstencions: Jordi Eliseu Porta González (Cs).
Vots en contra: cap.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/09/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

Amb la qual cosa l’acta s’aprova per majoria absoluta.
2. PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ASSISTÈNCIA
A CURSOS ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT. TARIFES.
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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2

En aquest sentit, la modificació introduïda al text de l’ordenança fiscal municipal
obeeix, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
3

Consten a l’expedient la memòria de l’alcaldia, i l’informe de la secretariaintervenció.
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Aquest ajuntament pretén aprovar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per a l’assistència a cursos organitzats per l’ajuntament vigent 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, tot
modificant l’annex de tarifes dels ensenyaments musicals tal i com s’exposa tot
seguit:
“ANNEX DE TARIFES:
Ensenyaments de música:
Matrícula: 75 €/curs”

14/09/2021 Secretari-Interventor
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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.
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Educació reglada
obligatòria:
P4 (4 anys)

Educació
musical
Sensibilització 4

Càrrega lectiva

Música i moviment (45’) i coral
(45’)
P5 (5 anys)
Sensibilització 5 Música i moviment (45’) i coral
(45’)
1r (6 anys)
Iniciació 6
Llenguatge musical (60’) i coral
(45’)
2n (7 anys)
Iniciació 7
Llenguatge
musical
(60’),
instrument (30’) i coral (45’)
3r (8 anys)
Bàsic 1
Llenguatge
musical
(60’),
instrument (30’) i agrupació (45’)
4t (9 anys)
Bàsic 2
Llenguatge
musical
(60’),
instrument (30’) i agrupació (45’)
5è (10 anys)
Bàsic 3
Llenguatge
musical
(60’),
instrument (45’) i agrupació (45’)
6è (11 anys)
Bàsic 4
Llenguatge
musical
(60’),
instrument (45’) i agrupació (45’)
1r ESO (12 anys)
Pla Jove 1
Estils musicals (60’), instrument
(45’) i agrupació (60’)
2n ESO (13 anys) Pla Jove 2
Estils musicals (60’), instrument
(45’) i agrupació (60’)
3r ESO (14 anys)
Pla Jove 3
Producció
musical
(60’),
instrument (45’) i agrupació (60’)
4t ESO (15 anys)
TFE
Treball final d’etapa (60’),
instrument (45’) i agrupació (60’)
A partir de 16 anys Pla lliure
Instrument (45’)
A partir de 16 anys Pla lliure
Instrument (45’) i agrupació (60’)
Opcional
A partir de B2
Segon instrument (30’)

Tarifa
mensual
26 €
26 €
32 €
56 €
56 €
56 €
68 €
68 €
90 €
90 €
90 €
90 €
36 €
63 €
24 €

Es pretén unificar les tarifes per a l’alumnat de 4 a 15 anys en una única tarifa
segons el curs al qual estigui matriculat l’alumnat, i no segons les assignatures
que vulguin cursar. D’aquesta manera es pretén afavorir que participi més
activament de totes les activitats que s’ofereixen i vetllar que els ensenyaments
musicals tinguin una mínima obligatorietat que no permeti adaptar la càrrega
lectiva a les necessitats personals de l’alumnat.
I quan ja han assolit l’edat de 16 anys ja entren en la modalitat del PLA LLIURE,
en el qual es permet adaptar la càrrega lectiva a les seves necessitats
personals.
Tal i com ha posat de manifest el coordinador dels ensenyaments musicals en
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l’informe redactat a l’efecte, l’objectiu principal d’aquesta modificació és que els
ensenyaments de música, en breu escola de música, sigui un espai educatiu
que serveixi per a aprendre música, però també per a que es creïn uns vincles
entre els propis estudiants que permeti gaudir de la música d’una forma més
plural.
Aquesta proposta respon estrictament al criteri pedagògic recomanat des de la
coordinació dels ensenyaments un cop consensuat amb l’equip docent.
“ANNEX DE TARIFES:
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Ensenyaments de música: Matrícula: 75 €/curs
L’import a liquidar mensualment, segons els nivells d’educació musical
proposats, és coincident amb els conceptes individualitzats desglossats a
l’ordenança vigent fins ara, per tant, no suposa cap increment econòmic pels
usuaris, simplement es tracta d’unificar criteris per un millor desenvolupament
musical.
Educació reglada
Educació
obligatòria
musical
P4 (4 anys)
Sensibilització 4
P5 (5 anys)
1r (6 anys)

3r (8 anys)
4t (9 anys)
5è (10 anys)

Música i moviment (45’) i coral
(45’)
Sensibilització 5 Música i moviment (45’) i coral
(45’)
Iniciació 6
Llenguatge musical (60’) i coral
(45’)
Iniciació 7
Llenguatge musical (60’),
instrument (30’) i coral (45’)
Bàsic 1
Llenguatge musical (60’),
instrument (30’) i agrupació
(45’)
Bàsic 2
Llenguatge musical (60’),
instrument (30’) i agrupació
(45’)
Bàsic 3
Llenguatge musical (60’),
instrument (45’) i agrupació
(45’)
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Firma 1 de 2

14/09/2021 Secretari-Interventor

2n (7 anys)

Càrrega lectiva
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Tarifa
mensual
26 €
26 €
32 €
56 €
56 €
56 €
68 €
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6è (11 anys)

Bàsic 4

1r ESO (12 anys)

Pla Jove 1

2n ESO (13 anys)

Pla Jove 2

3r ESO (14 anys)

Pla Jove 3

4t ESO (15 anys)

TFE

JOAN MORLÀ I MENSA

Opcional

A partir de B2

68 €
6

90 €
90 €
90 €
90 €
36 €
63 €
24 €

El secretari interventor ha elaborat, d’acord amb les indicacions de l’alcaldia una
proposta de modificació d’aquesta ordenança fiscal.
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 la taxa per l’assistència a cursos organitzats per
l’ajuntament, tot modificant l’annex de tarifes dels ensenyaments
musicals amb el següent redactat:
Segon.- Aquest acord provisional i el text de la modificació de l’ordenança fiscal
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.
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.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/09/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

14/09/2021 Alcalde

A partir de 16 anys Pla lliure
A partir de 16 anys Pla lliure

Llenguatge musical (60’),
instrument (45’) i agrupació
(45’)
Estils musicals (60’), instrument
(45’) i agrupació (60’)
Estils musicals (60’), instrument
(45’) i agrupació (60’)
Producció musical (60’),
instrument (45’) i agrupació
(60’)
Treball final d’etapa (60’),
instrument (45’) i agrupació
(60’)
Instrument (45’)
Instrument (45’) i agrupació
(60’)
Segon instrument (30’)
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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:
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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), Josep Plana
Monné (PSC-CP), Alícia Inglés Villena (PSC-CP) i Jordi Eliseu Porta González
(Cs).
Vots en contra: cap.
Abstencions: Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR).
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 3/2021 MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE
CRÈDIT.
Es dona compte de la següent proposta:
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.
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.

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

4f0fe7570bd746a8bc9ec1c0ee07c8ed001

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

7

Pel que fa a les partides que no tenen suficient consignació i que s’han
d’incrementar cal dir el següent:
- S’han de comprar nous uniformes pels vigilants donat que s’han produït canvis
a la plantilla i alhora es preveu adaptar la uniformitat a la normativa que
unifica el vestuari de tots els cossos de seguretat.
- Cal refer el paviment de diversos trams de carrers de la urbanització Parc de
Llevant, malmesos per les arrels dels arbres.

JOAN MORLÀ I MENSA

- S’ha de procedir a l’ampliació del contracte de recollida d’escombraries amb
l’adquisició de nous contenidors de major capacitat per a la recollida de brossa.
D’aquesta forma s’augmenten les capacitats de les illes sense incrementar el
nombre de recollides i es disposarà d’un estocatge de contenidors que
permetran atendre futurs increments o substituir elements malmesos.
- En seu de gestió de residus, cal adequar l’import de la partida en base a les
despeses efectives mensuals pel que fa a la incineració i eliminació de residus
i del control i gestió del contracte de recollida d’escombraries.
- S’ha d’incrementar la partida de manteniment de l’enllumenat públic per la
reposició d’elements diversos i l’adequació d’aquest en aquells àmbits en què
cal un manteniment més intens.
- Cal suplementar la partida corresponent a la construcció d’un edifici educatiu
destinat a escola de música i aulari de l’institut escola, un cop aprovada la
liquidació de l’obra.
- La Colla de grallers, timbalers i geganters ha estat convidada a l’Alguer en una
trobada internacional de gegants, això fa que es generin unes despeses no
previstes ni assumibles per la Colla per la qual cosa sol·liciten una subvenció
destinada a aquesta despesa. Atesa la rellevància de la trobada es creu
convenient incrementar l’aportació municipal.
- Per tal de dinamitzar la cultura entre els joves s’han realitzat tot un seguit
d’activitats destinades a aquest col·lectiu que caldrà mantenir la resta de l’any
tenint en compte l’èxit que estan tenint.
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- Cal realitzar un tractament trimestral per prevenir la legionel·losi.
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- Està prevista la instal·lació de xarxes a les pistes de pàdel de la Torre Guiu
per evitar la sortida de pilotes a l’exterior del recinte.
9

- Caldrà suplementar la partida de serveis jurídics, notarials i contenciosos, per
fer front als contenciosos interposats contra l’ajuntament i per garantir
l’assessorament jurídic fins a final de l’exercici.

Firma 2 de 2
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- Cal realitzar l’arranjament del ferm de les urbanitzacions Manous 1 i Manous
2. L’actuació consisteix en la reparació puntual del ferm per garantir la seguretat
dels vianants i del trànsit rodat a la urbanització, arranjant el ferm dels carrers
que presenten major necessitat de reparació, amb les mateixes característiques
i materials que el seu estat actual. En cap cas tenen la consideració d’obres
urbanització sinó les mínimes necessàries per poder maniobrar amb seguretat
pel interior de la urbanització.
- Cal suplementar la partida destinada a altres treballs realitzats per altres
empreses i professionals donat que la consignació inicial ja ha estat disposada.
- Cal adquirir nou mobiliari urbà per donar servei a les necessitats a tot el terme
municipal.
- S’ha d’incrementar la senyalització viària en alguns sectors, per fer front a les
necessitats de seguretat vial a les urbanitzacions del terme municipal.
- Cal adquirir ordinadors per a l’escola de música, doncs a partir del curs 20212022 l’escola de música inclourà en el seu itinerari curricular el programa ‘PLA
JOVE’ el qual tindrà una durada de quatre anys (des dels 12 als 15 anys) i
inclourà de forma obligatòria l’assignatura anomenada ‘ESTILS MUSICALS’.
Aquesta assignatura serà la continuació del llenguatge musical impartit al ‘PLA
BÀSIC’ i tindrà un enfocament més pràctic. En aquesta assignatura l’alumnat
haurà d’aplicar tots els coneixements musicals apresos en els cursos anteriors
i s’aprofundirà en l’estudi de diferents estils de música. Per a impartir
l’assignatura de ‘ESTILS MUSICALS’ l’ordinador serà l’eina clau. Aquest aparell
el pot subministrar el propi alumnat o l’escola de música. Tenint en compte que
la relació que tindrà l’alumnat amb la música es veurà totalment condicionada
amb l’òptim maneig que s’hauria de tenir amb l’ordinador, es considera que la
millor opció seria que l’escola adquirís els aparells necessaris. Aquesta decisió
evitaria molts problemes diversos que es poden produir quan és l’alumnat el qui
aporta els propis ordinadors (equips no adients, problemes de compatibilitat de
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Alhora, i mitjançant crèdits extraordinaris, cal dotar de recursos al pressupost
municipal per atendre les següents necessitats:
- Adquirir un nou vehicle per a la guàrdia municipal, donat que l’actual ja està
amortitzat.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/09/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

14/09/2021 Alcalde

- Fer front a les despeses de reparació de l’EDAR situada a la urbanització Parc
de Llevant, així com del seu posterior manteniment, per garantir l’eficàcia del
tractament d’aigües residuals del sector.
- Reposar i adequar la EBAR situada a la urb. Parc de Llevant, per recollir les
aigües residuals de la zona oest de Parc de Llevant 2 i bombejar-la fins l’EDAR
del sector.
- Fer front a les despeses de substitució dels llums existents per tecnologia led
per una major eficiència energètica a les instal·lacions esportives del camp de
futbol, i les pistes de tennis i incrementar la il·luminació de les pistes de pàdel.
- Realitzar una connexió d’enllumenat públic a la urbanització Mas Moregons
des de l’Esplai Tarragoní, per tal de donar servei a una nova illa de la susdita
urbanització on s’hi estan edificant nous habitatges i així prestar el servei bàsic
en aquest punt.
- Execució del pati de l’EMM i l’escola-institut l’Agulla. L’actuació consisteix en
l’ampliació de l’extrem sud de l’àmbit educatiu per la creació d’un nou pati que
doni servei als alumnes.
- Adquisició d’un equip de so i d’il·luminació per a l’auditori del Centre Cultural i
mecanització de diferents elements de l’escenari com ara les barres de llum.
- Substitució de les banquetes del camp de futbol.
- Adjudicació per a la redacció del Pla d’igualtat.
- Pavimentació d’un tram al voltant de la piscina de la urb. Mas de Pallarès,
donat que quedava un espai sense pavimentar entre la rampa d’accés a la
instal·lació i la zona de platja de la piscina que incideix negativament en el
funcionament i ús de la instal·lació.
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- Remodelació de la plaça Pau Sulé i Mensa. L’actuació consisteix en les obres
per adequar la plaça actual, amb substitució del paviment, vegetació, i
instal·lació d’enllumenat.
- Execució de sala multifuncional a la urbanització Mas Vilet dels Pins.
L’actuació consisteix en la construcció d’un edifici destinat a sala multifuncional
a la parcel·la situada al carrer Ramon Llull 7, destinada a equipament d’acord
amb el Pla d’ordenació urbanística municipal.
- Adquisició de nous aparells DEA que substituiran els existents que han quedat
obsolets i dels quals no es troben recanvis o que tenen un cost molt elevat
donada la manca d’oferta.

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 2020.

14/09/2021 Secretari-Interventor

JOAN MORLÀ I MENSA

FONAMENTS DE DRET.

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.

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

Firma 2 de 2

14/09/2021 Alcalde

El secretari-interventor ha emès informe favorable.

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

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).
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Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número
03/2021, per import de 998.000 €, que es finança mitjançant romanent
de tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el següent detall:
A) Increment pressupost de despeses

998.000,00

A.1) Suplement de crèdit
Aplicació

Descripció

Crèdit actual

Suplement

Crèdit final

Vestuari. Guàrdia municipal

4.000,00

5.000,00

9.000,00

Infrastructures i bens naturals. Paviments i voreres

32.981,15

17.000,00

49.981,15

160-22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals.
Tractament antiplagues

10.000,00

3.000,00

13.000,00

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

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

14/09/2021 Alcalde

132-22104
1532-21000
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14/09/2021 Alcalde
JOAN MORLÀ I MENSA
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14/09/2021 Secretari-Interventor

1621-22709

Recollida d'escombraries

395.000,00

10.000,00

405.000,00

1621-22710

Incineració i tractament de residus

153.000,00

110.000,00

263.000,00

1621-46502

Control i gestió contracte recollida escombraries

14.000,00

15.000,00

29.000,00

165-21002

Manteniment enllumenat públic

35.000,00

21.000,00

56.000,00

326-62201

Construcció d'un edifici per l'escola de música

283.382,73

66.000,00

349.382,73

334-48202

Funcionament i activitats. Colla de grallers, timbalers i geganters

2.000,00

6.000,00

8.000,00

337-22799

Activitats àrea de joventut

9.000,00

12.000,00

21.000,00

342-62211

Condicionament zona esportiva Torre d'en Guiu

2.700,00

2.500,00

5.200,00

920-22604

Serveis jurídics, notarials i contenciosos

16.475,03

5.000,00

21.475,03

920-22734

Arranjament carrers urbanitzacions

30.000,00

30.000,00

60.000,00

920-22799

Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals

6.000,00

3.000,00

9.000,00

920-62507

Mobiliari urbà

2.000,00

4.000,00

6.000,00

920-62510

Senyalització viària

2.000,00

3.000,00

5.000,00

920-62600

Adquisició d'equips per a processos d'informació

3.000,00

6.000,00

9.000,00

Total suplement de crèdit

1.000.538,91

318.500,00

1.319.038,91

Descripció

Crèdit inicial

Increment

Crèdit final

A.2) Crèdit extraordinari
Aplicació
132-62400

Adquisició vehicle Guàrdia municipal

0,00

30.000,00

30.000,00

160-21008

Manteniment EDAR Parc Llevant

0,00

10.000,00

10.000,00

160-61907

Reposició EDAR Parc Llevant

0,00

50.000,00

50.000,00

160-61908

Reposició i adeqüació EBAR Parc de Llevant

0,00

75.000,00

75.000,00

165-61909

Eficiència energètica enllumenat instal·lacions esportives

0,00

38.000,00

38.000,00

165-61910

Connexió enllumenat públic Mas Moregons des de l'Esplai Tarragoní

0,00

7.000,00

7.000,00

320-62242

Construcció pati EMM i Institut-escola l'Agulla

0,00

120.000,00

120.000,00

334-62300

Ampliació il·luminació / audiovisual auditori Centre Cultural

0,00

55.000,00

55.000,00

342-62515

Substitució de les banquetes del camp de futbol

0,00

7.000,00

7.000,00

920-22706

Redacció del Pla d'igualtat

0,00

15.000,00

15.000,00

920-61911

Pavimentació piscina Mas de Pallarès

0,00

5.000,00

5.000,00

920-62216

Remodelació plaça Pau Sulé Mensa

0,00

70.000,00

70.000,00

920-62241

Construcció d'un local social a la urb. Mas Vilet dels Pins

0,00

192.000,00

192.000,00

920-62329

Adquisició desfibril·ladors

0,00

5.500,00

5.500,00

0,00

679.500,00

679.500,00

Romanent
disponible

Suplement

Disponible final

1.762.523,12

998.000,00

764.523,12

Total crèdit extraordinari

B) Finançament expedient
B.1) Increment pressupost d'ingressos
Econòmica

Descripció
Romanent tresoreria despeses generals

JORDI CABRE MARTORELL

87000

Firma 1 de 2

998.000,00

Total Romanent Tresoreria

998.000,00
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Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte a la seu electrònica i al Butlletí
Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord
esdevindrà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública,
per resoldre-les.”
A continuació es debat la proposta amb el contingut literal que consta al sistema
Videoacta.

14/09/2021 Alcalde

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (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), Josep Plana
Monné (PSC-CP) i Alícia Inglés Villena (PSC-CP) i.
Vots en contra: Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR) i Jordi Eliseu
Porta González (Cs).

JOAN MORLÀ I MENSA

Firma 2 de 2

Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES
BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS A
FAMÍLIES AMB DIFICULTATS ECONÒMIQUES

JORDI CABRE MARTORELL

Firma 1 de 2

14/09/2021 Secretari-Interventor

Es dona compte de la següent proposta:
Antecedents.
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 25 de juny de 2009 es van
aprovar les Bases per a la concessió d’ajuts individuals a famílies amb dificultats
econòmiques en atenció a la situació de crisi econòmica que afectava de
manera directa i especial a les famílies en situació d’atur i per tant amb recursos
econòmics més escassos, les quals estan vigents fins a la data.
Posteriorment, en dates 13 de setembre de 2016 i 8 de febrer de 2018 es va
escometre la modificació de diversos articles de les bases amb la voluntat de
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millorar l’objectivitat, universalitat i l’eficàcia de les prestacions i l’equilibri entre
els diferents operadors i l’usuari.
15

Arribats a la situació actual de pandèmia i crisi sanitària ocasionada pel COVID19, l’ajuntament ha fet un nou esforç per adaptar-les a les noves necessitats
socials que es plantejaran en el futur més immediat. Així les coses, mitjançant
acord del ple de l’ajuntament de data 11 de juny de 2020 es va escometre la
darrera modificació de les bases.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

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

14/09/2021 Alcalde

Posada en pràctica la seva efectivitat fins al moment, s’han donar casos en que
la quantia dels ingressos de la unitat familiar o de la unitat de convivència
establerts en base al valor de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya,
que no ha estat actualitzat des de 2020, s’ha demostrat com a massa baix per
atendre situacions que precisen d’ajuda.
Per aquest motiu es pretén incrementar el resultat del càlcul de la quantia
mínima resultant d’aplicar els coeficients establerts a la taula de la base 2.4
amb 1.200 € que no poden superar els ingressos de la unitat familiar o de la
unitat de convivència.
El redactat actual de la base 2.4 de les reguladores és el següent:
“4.- Requisits econòmics: els ingressos de la unitat familiar o de la unitat de
convivència, no han de superar la quantitat del valor de l’indicador de renda de
suficiència de Catalunya, establert per la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de
prestacions socials de caràcter econòmic, d’acord amb el quadre següent:
Nombre membres unitat familiar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ingressos mensuals unitat familiar
IRSC multiplicat per 1,00
IRSC multiplicat per 1,30
IRSC multiplicat per 1,60
IRSC multiplicat per 1,90
IRSC multiplicat per 2,20
IRSC multiplicat per 2,50
IRSC multiplicat per 2,80
IRSC multiplicat per 3,10
IRSC multiplicat per 3,40
IRSC multiplicat per 3,70
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Per a l'exercici 2020, la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2020 fixa el valor de l'indicador de renda de
suficiència de Catalunya en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals.
Es consideren ingressos de la unitat familiar o de la unitat de convivència, tots
aquells diners que qualsevol membre de la família pugui percebre per motiu de
treball, pensió, ajuts, patrimoni, etc.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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14/09/2021 Secretari-Interventor

Firma 2 de 2

14/09/2021 Alcalde

També es tindran en compte les circumstàncies subjectives de cada unitat
familiar, unitat de convivència o persona física, pel fet d’atendre necessitats
excepcionals.
La justificació dels ingressos es s’acreditarà mitjançant la presentació de la
declaració de la renda i el patrimoni dels dos darrers exercicis de cadascun dels
membres de la unitat familiar. En cas de no tenir aquesta documentació pel fet
de no haver presentat declaracions per no tenir-ne l’obligació caldrà aportar:
-

Certificat de vida laboral.
Fulls de salari o certificat equivalent dels darrers sis mesos.
El contracte de treball.
En cas de trobar-se a l’atur, certificat del SOC on constin les prestacions
o subsidis que es perceben i la seva durada o fins quan s’han percebut.
En cas de pensionistes, certificat acreditatiu de la quantia de la pensió
emès per l’organisme o entitat que la lliura.
Extractes bancaris de tots els comptes de tots els membres de la unitat
familiar dels 6 últims mesos.

L’ajuntament resta facultat per sol·licitar qualsevol altra documentació que
consideri necessària per valorar el compliment dels requisits.”
Es proposa afegir, just després del paràgraf “Per a l'exercici 2020, la Llei 4/2020,
del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 fixa
el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya en 569,12 euros
mensuals i 7.967,73 euros anuals”, el següent text:
“Per al càlcul del llindar dels requisits econòmics, l’import resultant d’aplicar el
coeficient de la taula anterior al valor de l'indicador de renda de suficiència de
Catalunya, s’incrementarà amb 100 euros mensuals o 1.200 euros anuals”
Com hom coneix, la subvenció és una tècnica de foment de determinats
comportaments considerats d'interès general i fins i tot un procediment de

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

4f0fe7570bd746a8bc9ec1c0ee07c8ed001

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

16

col·laboració entre l'Administració pública i els particulars per a la gestió
d'activitats d'interès públic o social.
17

Fonaments:
El marc legal regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions LGS) i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (RLGS)
així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels
Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Firma 2 de 2

14/09/2021 Alcalde

Així, d’acord amb la normativa aplicable, conjuntament o prèviament a la
convocatòria s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases
Reguladores, essent preceptiu, doncs, procedir inicialment a l’aprovació de les
Bases Reguladores.
El contingut de les presents Bases Reguladores que es sotmeten a
consideració s’ajusta a allò previst a l’article 17.3 de la LGS.
L’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que l’òrgan competent per
a l’aprovació de les bases d’atorgament de subvencions és el Ple i que les
mateixes han de ser sotmeses al tràmit d’informació pública de com a mínim 20
dies, mitjançant la publicació del seu text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, i la inserció d’una referència del
susdit anunci al Diari Oficial de la Generalitat en compliment del principi de
publicitat que ha de regir el procés de selecció.
Els articles 83 i 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) i 52 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya en regulen la tramitació d’urgència dels procediments
per raons d’interès públic, concurrents al present cas per motius més que obvis.
En conseqüència, proposo que el Ple de l’ajuntament adopti el següent acord:
Primer.- Declarar d’interès públic la tramitació d’aquest expedient i aplicar per
aquestes raons, la tramitació d’urgència del procediment, d’acord
amb l’article 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP),
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reduint a la meitat els terminis, excepte els relatius a la presentació
de sol·licituds i recursos.
18

Segon.- Aprovar inicialment la modificació de la base 2.4 de les Bases
específiques per a la concessió d’ajuts individuals a famílies amb
dificultats econòmiques, amb el redactat següent:
“4.- Requisits econòmics: els ingressos de la unitat familiar o de la
unitat de convivència, no han de superar la quantitat del valor de
l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert per la Llei
13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic,
d’acord amb el quadre següent:

JOAN MORLÀ I MENSA

Ingressos mensuals unitat
familiar
IRSC multiplicat per 1,00
IRSC multiplicat per 1,30
IRSC multiplicat per 1,60
IRSC multiplicat per 1,90
IRSC multiplicat per 2,20
IRSC multiplicat per 2,50
IRSC multiplicat per 2,80
IRSC multiplicat per 3,10
IRSC multiplicat per 3,40
IRSC multiplicat per 3,70

Per a l'exercici 2020, la Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per al 2020 fixa el valor de l'indicador de
renda de suficiència de Catalunya en 569,12 euros mensuals i
7.967,73 euros anuals.
Per al càlcul del llindar dels requisits econòmics, l’import resultant
d’aplicar el coeficient de la taula anterior al valor de l'indicador de
renda de suficiència de Catalunya, s’incrementarà amb 100 euros
mensuals o 1.200 euros anuals.
Es consideren ingressos de la unitat familiar o de la unitat de
convivència, tots aquells diners que qualsevol membre de la família
pugui percebre per motiu de treball, pensió, ajuts, patrimoni, etc.
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Nombre membres unitat
familiar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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També es tindran en compte les circumstàncies subjectives de cada
unitat familiar, unitat de convivència o persona física, pel fet d’atendre
necessitats excepcionals.
La justificació dels ingressos es s’acreditarà mitjançant la presentació
de la declaració de la renda i el patrimoni dels dos darrers exercicis
de cadascun dels membres de la unitat familiar. En cas de no tenir
aquesta documentació pel fet de no haver presentat declaracions per
no tenir-ne l’obligació caldrà aportar:
Certificat de vida laboral.
Fulls de salari o certificat equivalent dels darrers sis mesos.
El contracte de treball.
En cas de trobar-se a l’atur, certificat del SOC on constin les
prestacions o subsidis que es perceben i la seva durada o fins quan
s’han percebut.
- En cas de pensionistes, certificat acreditatiu de la quantia de la
pensió emès per l’organisme o entitat que la lliura.
- Extractes bancaris de tots els comptes de tots els membres de la
unitat familiar dels 6 últims mesos.

JOAN MORLÀ I MENSA

L’ajuntament resta facultat per sol·licitar qualsevol altra documentació
que consideri necessària per valorar el compliment dels requisits.”
Tercer.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les bases
pel termini mínim de deu dies, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un diari i al tauler d’anuncis electrònics
(e-tauler) de l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà
a comptar des de l’endemà de la data de la publicació de l’anunci al
BOP.
Quart.-

Concedir audiència a les entitats que puguin tenir la condició
d’interessades, a l’efecte de presentació d’al·legacions i
reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la
tramesa d’una còpia del text íntegre de les bases. El termini de
l’audiència serà de 15 dies a comptar des del dia següent a la data
de recepció de la notificació.
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Cinquè.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, les Bases de
Subvencions que ara s’aproven inicialment quedaran aprovades
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.”
A continuació es debat la proposta amb el contingut literal que consta al sistema
Videoacta.

JOAN MORLÀ I MENSA
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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), Josep Plana
Monné (PSC-CP), Alícia Inglés Villena (PSC-CP) i Jordi Eliseu Porta González
(Cs).
Vots en contra: cap.
Abstencions: Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR).
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
5. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ
AMB EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT EN MATÈRIA DE SEGURETAT
VIÀRIA I EL SEU ANNEX 8 RELATIU A LA REDACCIÓ D'UN TREBALLL
TÈCNIC DE SEGURETAT VIÀRIA.
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Firma 1 de 2

14/09/2021 Secretari-Interventor

Es dona compte de la següent proposta:
Antecedents
Des de l’any 2002 i mitjançant acord del Ple de l’ajuntament, es té delegada, de
forma genèrica, la competència sancionadora per infraccions de normes de
circulació en vies urbanes del municipi al Servei Català de Trànsit i es manté
vigent el conveni marc de col·laboració entre l’ajuntament i el Servei sobre
l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de
circulació en vies urbanes.
Amb la intenció de regular adequadament l’ordenació del trànsit i fer una gestió
eficient i segura de la mobilitat l’ajuntament va sol·licitar, a finals de l’any 2020
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la col·laboració del Servei Català de Trànsit per a la redacció d’un estudi tècnic
de mobilitat, el qual, un cop aprovat i vigent, permetrà afrontar una nova etapa
en la gestió de l’ordenació viària urbana en la que caldrà redefinir el paper de
la guàrdia municipal.

JOAN MORLÀ I MENSA

Per tal de realitzar aquest treball, del que l’ajuntament en serà beneficiari, cal
signar el conveni marc de col•laboració amb el Servei Català de Trànsit en
matèria de seguretat viària i el seu annex 8 relatiu a la redacció d'un treball
tècnic de seguretat viària, el text dels quals consta a l’expedient i es dona per
reproduït.
Normativa aplicable
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local.
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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Llei del Parlament de Catalunya, 14/1997, de 24 de desembre, el Servei Català
de Trànsit
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.
Fonaments de dret.
L’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat
viària, atribueix als municipis competències en matèria de regulació, ordenació,
gestió, vigilància i disciplina.
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El Servei Català de Trànsit oferirà assistència tècnica en matèria de seguretat
viària al municipi i es compromet a planificar les directrius en matèria de
seguretat viària en l’àmbit urbà, a cedir els materials en perfecte estat i a facilitar
informació sobre l’accidentalitat urbana del municipi, si és el cas, mentre que
l’ajuntament ha de col·laborar amb l’SCT per a la millora de la seguretat viària
en el municipi i conservar en perfecte estat el material, si s’escau, cedit per
l’SCT als vigilants municipals.
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El secretari interventor de l’ajuntament ha emès la memòria i informe jurídic que
consta a l’expedient i es dona per reproduït.
22

De conformitat amb la interpretació “a sensu contrario” 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
interadministratius de col·laboració correspon al Ple.
Atenent al que preveuen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
del règim jurídic del sector públic pel qual regulen el règim jurídic dels convenis,
i així mateix, els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, pel qual
es regula el règim jurídic dels convenis interadministratius.
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Primer.- Aprovar el conveni marc de col•laboració amb el Servei Català de
Trànsit en matèria de seguretat viària i el seu annex 8 relatiu a la
redacció d'un treball tècnic de seguretat viària, el text dels quals
consta a l’expedient i es dona per reproduït.
Segon.- Notificar l'acord d'aprovació del conveni al Servei Català de Trànsit,
d'acord amb allò previst als articles 40 i 42 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Tercer.- Trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament
de Governació i Administracions Públiques certificat de l’acord i una
còpia del conveni.
Quart.-

Facultar de forma expressa l’Alcalde perquè subscrigui el conveni
aprovat i tots els altres documents necessaris per a l’execució dels
precedents acords.

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.
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Per tot això, proposo que el Ple de la Corporació, acordi:
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.”
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:
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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.
6. PROPOSTA DE FIXACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A
L'ANY 2022.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant escrit del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de
Catalunya de 5 de juliol de 2021, s’insta a aquest ajuntament perquè proposi
les dates de celebració de les festes locals durant l’any 2022 per avançar en la
preparació de l’Ordre de Festes Locals.
D’acord amb l’article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, de les
catorze festes anuals, dues tenen caràcter local.
Així mateix, d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari
de festes fixes, s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre
del Departament d’Empresa i Treball, a proposta dels municipis respectius.
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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), Josep Plana
Monné (PSC-CP) i Alícia Inglés Villena (PSC-CP).
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El Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de
treball, jornades especials i descansos, en el seu article 46 atribueix la
competència per a l’aprovació de la proposta al ple de l’ajuntament.
Per tot l’anterior, aquesta alcaldia proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Proposar com a festes locals d’aquest municipi per a l’any 2022 el
dies 26 d’agost (divendres) i el 16 de desembre (divendres).

14/09/2021 Alcalde

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a la seva inclusió al
calendari de festes oficials per al 2022.
Tercer.- 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.
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JORDI CABRE MARTORELL
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (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), Josep Plana
Monné (PSC-CP), Alícia Inglés Villena (PSC-CP), Daniel Rodríguez Polo (MO1TE PEL CATLLAR) i Jordi Eliseu Porta González (Cs).
Vots en contra: cap.
Abstencions: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMNT REGULADOR DE
L'ÚS DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL DEL CENTRE D'ENTITATS DEL
CARRER ONZE DE SETEMBRE.
Es dona compte de la següent proposta:
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Antecedents.
25

La finalització dels treballs de condicionament i la instal·lació del mobiliari del
centre d’entitats del carrer Onze de Setembre culminen un procés iniciat temps
enrere per facilitar a les entitats del municipi d’un domicili, un espai d’interacció
i on exercir la seva gestió ordinària amb garanties i condicions adequades.

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL
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Ara cal racionalitzar l’ús de l’equipament i garantir-ho en condicions d’igualtat
per a les entitats i demés subjectes beneficiaris tot maximitzant-ne l’ocupació.
A aquest efectes s’ha redactat el Reglament regulador de l'ús de l'equipament
municipal del centre d'entitats del carrer onze de setembre en que es posen a
disposició els 6 despatxos i la sala polivalent que s’hi han disposat per al comú
dels potencials usuaris, el text del qual es reprodueix tot seguit i ha estat sotmès
al tràmit previ de consulta pública a la seu electrònica de l’ajuntament:
“REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS DE L’EQUIPAMENT MUNICIPAL
CENTRE D’ENTITATS DEL CARRER ONZE DE SETEMBRE.
Consideracions preliminars
1. Definició
1.1. Domicili
1.2. Objecte
2. Descripció i distribució dels espais
2.1. Descripció
2.2. Funcions
3. Normes d’ús del Centre d’Entitats
3.1. A qui s’adreça
3.2. Usos
3.3. Horaris i disponibilitat
3.4. Cessió per utilització dels espais
3.5. Drets i deures
3.6. Seguiment i avaluació
3.7. Accessibilitat
3.8. Gestió econòmica (taxes)
3.9. Responsabilitat
3.10. Protocol d’incidències
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3.11. Suspensions, sancions i compliment de la normativa
4. Incompliment de les normes d’ús. Infraccions i sancions
5. Consideracions finals

Preàmbul

En aquest Reglament queden descrits tots els aspectes del Centre d’Entitats:
definició, descripció, distribució dels espais i normativa d’ús de l’espai.

JOAN MORLÀ I MENSA
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L’objectiu bàsic del Reglament del Centre d’Entitats és aconseguir que els
usuaris/àries i les entitats s’impliquin en el seu funcionament, vigilin pel seu
estat de conservació i fomentin la convivència en un espai compartit.

1.- Definició

Amb aquesta finalitat ha de servir perquè les entitats del municipi desenvolupin
la seva pròpia activitat o activitats col·lectives que afavoreixin una participació
més plural, alhora que permetrà que les entitats puguin disposar d’un espai
d’emmagatzematge de material, en funció de les limitacions de l’espai actual.

JORDI CABRE MARTORELL
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Les restriccions d’aquest principi general només han de provenir de la
necessitat d’establir mesures per garantir-ne el seu bon ús i la seva conservació
ja que és un equipament públic obert a benefici del Catllar i de les seves entitats.

14/09/2021 Secretari-Interventor

14/09/2021 Alcalde

El Reglament d’ús del Centre d’Entitats pretén fixar les condicions d’utilització
de les estructures i recursos de l’equipament potenciant al màxim el seu
caràcter públic i obert.

El Centre d’Entitats és un espai de titularitat municipal de caire sociocultural, la
finalitat del qual és fomentar la trobada, la informació, la comunicació, la difusió
i la producció cultural i social de la població en general mitjançant de les seves
entitats, així com també afavorir la seva formació integral i promoure
l’associacionisme del municipi i la cohesió social.

1.1.- Domicili
El Centre d’Entitats està situat al C/ Onze de Setembre, núm. 5
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1.2.-Objecte
27

És objecte d’aquest Reglament la regulació del règim d’ús i la gestió del Centre
d’Entitats amb la finalitat de promoure la participació ciutadana, potenciar la
cohesió social i millorar el desenvolupament social, cultural i de lleure del
municipi.
2.- Descripció i distribució dels espais
2.1. Descripció

JOAN MORLÀ I MENSA
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Superfície Ocupació m2
Vestíbul
Dependència 1
Dependència 2
Dependència 3
Dependència 4
Dependència 5
Dependència 6
Dependència 7
WC
2.2. Funcions
Les principals funcions d’aquest espai són:

-

Facilitar espais de treball i de reunió, així com la infraestructura bàsica
per a la gestió i producció d’activitats socioculturals.
Ser un lloc de trobada i de relació d’entitats.
Facilitar el desenvolupament d’activitats de caràcter sociocultural.
Fomentar la participació ciutadana.
Ser la seu de les entitats que no en disposen d’una pròpia i/o el domicili
social

3.- Normes d’ús del Centre d‘Entitats
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6,25 m2 Aforament 4
7,5 m2 Aforament 4
12 m2 Aforament 7
6 m2 Aforament 4
7,5 m2 Aforament 4
12,5 m2 Aforament 6
28 m2 (Sala polivalent) Aforament 18

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

4f0fe7570bd746a8bc9ec1c0ee07c8ed001

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

3.1.- A qui s’adreça
3.1.1- A les entitats sense finalitat de lucre, legalment constituïdes i registrades
al registre corresponent de l’Ajuntament del Catllar i que tinguin com a finalitat
la promoció i difusió de les activitats culturals, esportives, educatives, artístiques
i, en general, de l’àmbit social al Catllar i fomentar la participació i
l’associacionisme.

14/09/2021 Alcalde

3.1.2.- A les persones empadronades al Catllar que ocasionalment organitzin
activitats que tinguin com a finalitat la promoció i difusió de les activitats
culturals, esportives, educatives, artístiques i, en general, de l’àmbit social al
Catllar i fomentar la participació i l’associacionisme.
3.1.3.- A l’Ajuntament del Catllar i als seus departaments per desenvolupar-hi
activitats culturals, esportives, educatives, artístiques i, en general, de l’àmbit
social.
3.1.4.- S’exclou de l’ús del Centre d’Entitats als grups, partits, formacions i
organitzacions polítiques i/o sindicals, així com a entitats i/o persones físiques
o jurídiques amb afany de lucre.

JOAN MORLÀ I MENSA

Tenint en compte la polivalència dels espais, les activitats que poden realitzarse al Centre d’Entitats són reunions, gestió administrativa interna de l’entitat,
atenció a tercers segons l’objecte de l’entitat, formació, xerrades, debats,
col·loquis que tinguin com a finalitat la promoció i difusió de les activitats
culturals, esportives, educatives, artístiques i, en general, de l’àmbit social al
Catllar i fomentar la participació i l’associacionisme.
No podran realitzar-se activitats de caràcter estrictament comercial, ni activitats
religioses, ni activitats de caràcter lúdic d’iniciativa individual o col·lectiva que
persegueixin l’estricta satisfacció en un context festiu de necessitats familiars,
de grups d’amics, així com tampoc cap activitat de contingut antijurídic,
antidemocràtic, incívic, discriminatori, sectari i/o xenòfob, homòfob o anàlogues.
Cada entitat ò persona usuària del Centre d’Entitats és responsable de les
activitats que organitzi.
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3.2.- Usos
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3.3.- Horaris i disponibilitat
En funció de la disponibilitat dels espais, el Centre d’Entitats podrà utilitzar-se
des de les 9 del matí fins a les 23 h de dilluns a diumenge. Per a qualsevol ús
fora d’aquest horari, caldrà sol·licitar-ho expressament a l’ajuntament per escrit
o a través del sistema informàtic que s’habiliti i amb antelació mínima de 72
hores.
L’entitat organitzadora de les activitats serà la responsable de les instal·lacions
en tot moment.
Els responsables de cada entitat assumeixen la responsabilitat de les persones
que deixin entrar a l’edifici durant la seva estada.

JOAN MORLÀ I MENSA

El Centre d’Entitats disposa de sales i despatxos per cedir a les entitats i
persones descrites al punt 3.1 per organitzar les seves activitats i reunions.
En funció de la tipologia d’entitat o persona usuària, podrà optar a un tipus de
cessió d’espai anual o esporàdic.
Per utilitzar els espais, caldrà entrar una sol·licitud al registre de l’Ajuntament
(Plaça de la vila, núm. 1) que es troba a https://www.seue.cat/ca/web/elcatllar/govern-obert-i-transparencia/serveis-itramits/tramits/instancia-generica
Quan l’òrgan municipal competent hagi aprovat l’ús del Centre d’Entitats a
l’entitat o persona sol·licitant se li facilitarà un joc de claus, usuari i contrasenya
per tal d’autogestionar el seu accés i ús.
Els espais del Centre d’Entitats són d’ús compartit. Només les entitats i
persones usuàries descrites al punt 3.1.1 podran optar a una sala d’ús propi en
funció de:
- la freqüència d’ús de les sales
- la quantitat i intensitat de la gestió necessària per portar a terme l’activitat
a realitzar
- l’aforament necessari
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3.4.- Cessió per utilització dels espais
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3.4.1.- Ús anual. Podran optar a la cessió anual les entitats del punt 3.1.1 que
utilitzin el Centre d’Entitats com a seu social.
30

La concessió anual tindrà una vigència des de la data de la seva signatura fins
al 31 de desembre del mateix any i es podrà prorrogar tàcitament per un màxim
de tres períodes anuals més, si cap de les dues parts el denuncia amb una
antelació mínima de dos mesos a la seva data de finalització o de la finalització
de cadascuna de les pròrrogues.
L’atorgament del gaudi d’ús per a períodes anuals s’atorgarà per l’òrgan
competent de l’ajuntament i quedarà subjecte al compliment de les condicions
imposades a l’acord d’autorització i a aquest Reglament.
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Les sol·licituds es resoldran mitjançant decret de l’alcaldia, que haurà de dictarse en un termini màxim de set dies, comptats a partir del següent en què
s’acrediti la presentació de la sol·licitud al registre de documents.
Tots els tràmits de cessió i gestió dels espais es faran telemàticament. Quan
l’òrgan municipal competent hagi aprovat la cessió d’espai, se li facilitarà l’accés
per tal d’autogestionar-se la seva estada al Centre d’Entitats (reserva,
incidències, modificació d’espais i hores...).
Un cop realitzada l’activitat, l’usuari ò l’entitat autoritzada haurà de revisar l’estat
de l’espai utilitzat, tant en el cas d’activitats puntuals com d’activitats
continuades. En cas de detectar algun desperfecte derivat del mal ús, ho
comunicarà telemàticament a l’ajuntament aportant fotografies dels
desperfectes ò estat de les instal·lacions. S’haurà d’actuar de la mateixa
manera en cas que a l’accedir a l’espai es trobin situacions anàlogues.
3.5.- Drets i Deures
3.5.1.- Drets
Les entitats i persones físiques autoritzades a utilitzar el Centre d’Entitats
gaudiran en tot cas dels drets següents:
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3.4.2.- Ús esporàdic. Podran optar a la cessió esporàdica les entitats i persones
descrites en el punt 3.1 per dur a terme un projecte o una activitat en concret.
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-

Disposar de l’espai autoritzat en condicions adequades per a la
realització de l’activitat que s’hi vol portar a terme.
31

-

Disposar de tots els mitjans materials, tècnics i humans disponibles
(taules, cadires, armaris, arxivadors, aire climatitzat, etc.) que s’hagin
autoritzat d’acord amb la sol·licitud prèvia.

3.5.2.- Deures
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Les entitats i persones autoritzades a utilitzar el Centre d’Entitats s’obliguen al
compliment dels següents deures:
-

Pagar, si s’escau, les corresponents taxes que s’estableixin a les
ordenances municipals.

-

Complir les normes de sanitat i salubritat habituals en un espai públic
tancat.

-

No superar l’aforament màxim permès.

-

Quan es dugui a terme una activitat nocturna, s’haurà de respectar el
descans dels veïns, així com la normativa vigent en relació amb els
horaris, activitats, soroll i qualsevol altra aplicació.

-

Respectar l’horari per al qual se’ls ha cedit l’ús, tant a l’entrada com a la
sortida.

-

Els espais utilitzats hauran de quedar nets i endreçats, lliures de
qualsevol material per tal de garantir el seu ús posterior en perfectes
condicions.

-

S’ha d’utilitzar l’espai autoritzat i les seves zones comuns d’accés sense
accedir a la resta de dependències, excepte en els casos en què
expressament s’autoritzi.

-

L’ús privatiu del domini públic origina una situació de possessió precària
essencialment revocable per raons d’interès públic i, per tant, la persona
usuària o entitat autoritzada no podrà cedir, traspassar, autoritzar,
arrendar a tercers l’espai que se li ha autoritzat pel seu ús.
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-

Únicament i exclusivament, es podrà fer ús de les instal·lacions amb la
finalitat per la qual ha estat autoritzada.

-

Quan per característiques de l’activitat sol·licitada es requereixi una
assegurança addicional a la disposada pel Centre d’Entitats, d’acord amb
la normativa legal o Reglamentària vigent, l’usuari/ària o entitat
autoritzada haurà de tenir contractada la seva cobertura. Juntament amb
la sol·licitud, caldrà presentar una còpia de la pòlissa o document
equivalent de valor probatori a l’Ajuntament.

-

Anirà a càrrec de l’organització les despeses derivades dels danys i
desperfectes causats durant i com a conseqüència de la realització de
l’activitat en qualsevol de
les instal·lacions del Centre, encara que no estiguessin incloses a
l’autorització, d’acord amb el que estableix la normativa reguladora del
patrimoni de les administracions públiques vigent o estableixi una
posterior aplicació.

-

Caldrà fer un ús responsable i sostenible de l’espai i dels seus
equipaments, procurant així racionalitzar al màxim els consums de
subministres, així com també mantenir l’ordre, la neteja i el bon estat de
l’espai d’ús particular i de l’edifici en general.

3.6.- Seguiment i avaluació
Com que la majoria d’espais del Centre d’Entitats serà de titularitat compartida,
les regidories amb competències en la matèria de Cultura, d’Entitats o
anàlogues podran organitzar, de forma coordinada, almenys una trobada anual
amb tots els responsables de cada una de les entitats que utilitzin el Centre de
manera regular, per generar sinèrgies entre les diferents entitats, contribuir a la
millor gestió de l’espai maximitzant els recursos disponibles, resoldre
desavinences que puguin sorgir o qualsevulla altra qüestió que es consideri
rellevant.
3.7.- Accessibilitat
Queda reservat el dret d’admissió, el qual permet a un establiment públic
admetre o refusar l’entrada a una persona, grup de persones o entitats per
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motius concrets i objectius, sempre que no siguin discriminatoris o contraris als
drets fonamentals de la persona.
33

Queda prohibida l’entrada d’animals a l’edifici. Els gossos pigall tindran accés
en tots aquells espais on pugui accedir el propietari/ària, segons la normativa
vigent sobre això.
3.8. Gestió econòmica (taxes)
La gestió econòmica del Centre d’Entitats es regirà per les normes establertes
per l’Ajuntament en les Bases d’Execució del Pressupost i resta de disposicions
legals vigents. Les despeses i els ingressos s’integraran en el Pressupost
General amb la necessària especificació funcional.
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3.9.- Responsabilitat
La persona física o jurídica serà responsable dels actes i conductes que
contradiguin aquesta normativa i del comportament de les persones participants
en la seva activitat.
L’entitat autoritzada és responsable de tots els danys, materials o morals, que
es puguin produir durant l’ús de les instal·lacions com a conseqüència del
desenvolupament de l’activitat. Així mateix, l’entitat autoritzada assumeix totes
les responsabilitats derivades de la contractació de personal o serveis de tota
mena per dur a terme les activitats desenvolupades o impulsades mentre en
facin ús.
Aquelles persones físiques o jurídiques que utilitzin material propi es
responsabilitzaran dels danys que aquest pugui causar a les instal·lacions.
L’Ajuntament podrà prohibir l’ús d’aquell material que no consideri adequat.
Els drets relatius a la propietat intel·lectual que es poguessin derivar de les
activitats que es duguin a terme al Centre aniran a càrrec de l’autoritzada.
3.10.- Protocol d’incidències
En cas que durant la realització d’una activitat ocorri alguna incidència, se
seguirà el protocol d’incidències establert o aquell específic que es redacti pels
tècnics de l’ajuntament per adequar el funcionament de l’equipament a la
realitat del moment concret.
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3.11.- Suspensions, sancions i compliment de la normativa
34

Es podrà suspendre l’ús privatiu que permet l’autorització quan, per raons
d’interès públic, sigui necessari l’espai de domini públic que és el Centre
d’Entitats, tenint en compte la situació de possessió precària que n’origina la
cessió. Aquest cessament o suspensió no generarà dret a indemnització a
l’autoritzat.
Excepcionalment, l’autorització concedida podrà modificar-se, d’ofici o instància
de particular, per variació de les causes que la motiven.
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Es podrà suspendre o rescindir una autorització quan es donin les
circumstàncies d’incompliment del Reglament per part de l’usuari/ària o entitat.
La cessió efectiva de les instal·lacions comportarà l’acceptació del contingut
d’aquest Reglament.
4. INCOMPLIMENT DE LES NORMES D’ÚS. INFRACCCIONS I SANCIONS
Qualsevol incompliment greu o molt greu comportarà l’adopció de les mesures
pertinents. Les sancions es classifiquen en tres grups:
a.
Lleus: Impliquen l’amonestació per escrit i la sol·licitud de compliment
immediat de la normativa.
Es consideren faltes lleus:
•
•
•
•
•
•
•

No respectar l’agenda o l’horari d’ocupació dels espais
No deixar el material ordenat i endreçat les sales netes
No dur a terme les activitats sol·licitades i autoritzades, sense justificació
aparent
No fer ús de forma continuada de l’autorització concedida, sense
justificar-ho
Deixar llums ò climatització engegada a la finalització del seu ús
Deixar obertes les portes d’accés a l’edifici
Introducció d’animals

b. Greus: Impliquen l’amonestació per escrit i la pèrdua de l’autorització d’ús
de l’equipament municipal per un termini mínim d’un mes i màxim de 6 mesos
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Com a mesura cautelar, es podrà aprovar la suspensió temporal de
l’autorització, fins a la resolució del corresponent expedient sancionador.
Es consideren faltes greus:
•
•
•

Reincidència per tres vegades de faltes lleus en un període de sis mesos.
Demostrar actituds irrespectuoses i irresponsables cap al centre, els
materials, les infraestructures, els altres usuaris i/o el personal
Introduir/consumir begudes alcohòliques i/o qualsevol altre tipus de droga
així com fumar a l’interior de l’equipament municipal.
.
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c. Molt greus: Impliquen la pèrdua de l’autorització d’ús de 6 mesos a un any.
Com a mesura cautelar, es podrà aprovar la suspensió temporal de
l’autorització, fins a la resolució del corresponent expedient sancionador.
Es consideren faltes molt greus els següents supòsits:
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•

Acumular dues faltes greus en un període de sis mesos.

5. CONSIDERACIONS FINALS
Totes les entitats i persones que facin ús de les instal·lacions de l’equipament
estan obligades a complir aquesta normativa d’ús. Qui no compleixi el que
disposa aquest Reglament o faci mal ús dels espais cedits o del material
disposat, actuï contra d’altres persones lligades al Centre d’Entitats o a la resta
d’usuaris/àries i en general no actuï de bona fe, haurà de respondre davant dels
organismes competents dels seus actes, segons la normativa vigent que sigui
d’aplicació.
El Centre d’Entitats no respondrà civilment ni penalment dels danys que es
derivin d’aquests actes.”
Vist l’informe de secretaria en quant al procediment i l’adequació a dret del text
del Reglament que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Fonaments jurídics.
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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.
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i el Decret Legislatiu
2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal del règim local de
Catalunya, atribueixen als Ajuntaments la potestat reglamentària i
d’autoorganització (art. 4 LBRL i 8 e la LMRLC).
Atès que tant en el procediment d’aprovació d’aquest reglament, que no es
tracta d’un reglament urbanístic, ni fiscal ni és el ROM, només s’exigeix el
quòrum de la majoria simple, el tràmit d’informació pública i l’aprovació
definitiva, que opera automàticament en el cas de que no s’hagin presentat
al·legacions ni reclamacions durant el període de publicitat, amb la publicació
posterior del text íntegre, de conformitat amb l’article 63 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals.
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
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, atribueixen al Ple la
competència per a l’adopció del present acord.
Per tot això, proposo que el Ple acordi:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador de l’ús de l’equipament
municipal centre d’entitats del carrer Onze de Setembre, el text del
qual consta a la part enunciativa del present acord.
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Segon.- Sotmetre al tràmit d’informació pública i d’audiència a les possibles
persones interessades, l’expedient mitjançant una publicació en el
BOP, en el DOGC i en el tauler municipal d’anuncis (e-tauler), per un
període de trenta dies, als efectes de presentació de reclamacions i
de suggeriments. El termini d’informació pública començarà a
comptar des de la seva publicació.
Tercer.- Notificar aquest acord a les entitats inscrites al Registre municipal
d’entitats i associacions, als efectes escaients, tot lliurant-los còpia
del text del Reglament.
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Quart.-

Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es
presenta cap al·legació ni reclamació, el Reglament quedarà aprovat
definitivament sense la necessitat de cap acord posterior, i es
procedirà a la publicació del seu text íntegre, moment en què entraran
en vigor. Alhora es trametrà el text íntegre del Reglament a la
Subdelegació del Govern de l’Estat i a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Cinquè.- De conformitat amb els articles 7 de la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, 9 i 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, al llarg de
tot el procediment, fer pública la informació que consti a l’expedient, i
molt especialment:
L’estat de tramitació en què es trobi el procediment
Les memòries i els documents justificatius de la tramitació en especial
en allò relatiu a la informació pública i participació ciutadana.
Tots els documents sotmesos a informació pública durant la
tramitació.
El contingut íntegre del text del Reglament.”
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:
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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), 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.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta.
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B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.
8. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL NÚM. 2021/383 A 2021/632.
Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2021/383, de 8
de maig de 2021 al 2021/632, de data 9 de juliol de 2021.
Els i les membres de la Corporació assistents en queden assabentats.
9. 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.
10. PRECS I PREGUNTES.
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.
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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 són un quart i cinc de 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 Catllar, a data de la signatura digital.
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