
ACTA DE LA SESSIÓ ordinària DEL PLE DEL DIA 12 de maig de 2022.

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les 19.05 hores del dia 12 de Maig de 
2022, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa, alcalde-president, 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:

ALCALDE: 
Joan Morlà i Mensa 

REGIDORS/ES: 
Daniel Rodríguez Polo 
Carles Guillén i Montserrat 
Marcelo Javier Tarantino Mingo 
Francesc Saigí Nuñez 
Montserrat Mestre Anguera 
Antonio López López 
M Montserrat Inglés Novell 
Josep Plana Monné 
Alícia Inglés Villena 
Jordi Eliseu Porta González 

SECRETARIA: 
Èrica Oliver Caldés

Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per 
raó d’urgència, els següents temes:

1. D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM NÚM. 10

2. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES 
DELS PREMIS “CONCURS-FESTIVAL DE TEATRE L’AGULLA DEL 
CATLLAR.

Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia 
amb el següent resultat:



Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (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), Jordi Eliseu Porta González (Cs) i Daniel Rodríguez Polo 
(MO1-TE PEL CATLLAR)

Abstencions: cap

Vots en contra: cap

Amb la qual cosa la incorporació de les propostes s’aproven per unanimitat.

Oberta la sessió pel Sr. alcalde, es passa a tractar els punts inclosos a l’orde del 
dia.

A 1) ASSUMPTES SOBRE ELS QUE CAL ADOPTAR RESOLUCIÓ.

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 10 de març de 2022 

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del ple corresponent a la sessió 
ordinària de data 10 de Març de 2022, la qual havia estat tramesa juntament 
amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 

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 D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA 
CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 31 de MARÇ 
de 2022 

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del ple corresponent a la sessió 
extraordinària de data 31 de Març de 2022, la qual havia estat tramesa 
juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió. 

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.

3. APROVACIÓ RECEPCIÓ OBRES SECTOR 24 DEL POUM PARC DE
LLEVANT 1, PLA PARCIAL 8.

1. ANTECEDENTS

En data 3 d’octubre de 2001, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona 
aprovà definitivament el Pla parcial Parc Llevant, sector 24 (DOGC número 
3613, d’11 d’abril de 2002). 

La Junta de Compensació fou aprovada definitivament mitjançant Acord de la 
Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2001 i la seva inscripció al Registre 



d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores fou acordada amb l’assentament 
1536, foli 136, tom 14. 

El projecte d’urbanització fou aprovat definitivament per Acord de la Junta de 
Govern Local de data 4 de juliol de 2002. 

En data 31 d’abril de 2011 i per Acord del Plenari, es va acordar la recepció de 
les obres d’urbanització, condicionada a l’arranjament de determinats 
desperfectes i en data 30 de maig de 2012 es va signar l’acta formal de recepció 
de les obres d’urbanització del sector. 

En aquesta acta s’acordà, a més de la recepció de les obres d’urbanització per 
part de l’Ajuntament, que per part de la Junta de Compensació es promouria la 
seva transformació en Entitat Urbanística de Conservació i que els propietaris 
es farien càrrec de les despeses de manteniment i conservació de la 
urbanització fins que aquesta transformació no esdevingués efectiva. 

Concretament, i en relació al pacte segon d’aquelles actes de recepció s’acordà 
que: 

“Segon.- Així mateix, el Sr. Josep M Huguet i Salvat, es compromet a 
portar a terme, en el menor termini possible, les actuacions necessàries 
per a la transformació de la Junta de Compensació en Entitat Urbanística 
de Conservació, en el benentès que des de la recepció de les obres 
per l’ajuntament fins que es produeixi l’esmentada transformació, la 
Junta de Compensació assumeix el manteniment i conservació de 
la urbanització”. 

Finalment, en data 11 de desembre de 2019 es va celebrar una Assemblea 
General Extraordinària, amb l’objectiu de transformar la Junta de Compensació 
en Entitat Urbanística de Conservació, procedint-se a aprovar els Estatuts 
corresponents, i sol·licitant a l’Ajuntament la seva inscripció al Registre 
d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores, mitjançant sol·licitud amb registre 
d’entrada número ENTRA-2019-5415, de data 31 de desembre de 2019. 

En data 6 de febrer de 2020 i per Acord de la Junta de Govern Local, es va 
resoldre aprovar inicialment els Estatuts de l’entitat urbanística de conservació 
del pla parcial 8, polígon 24, Parc de Llevant. Efectuat el tràmit d’audiència i 
informació pública, els estatuts foren aprovats definitivament mitjançant Acord 
de la Junta de Govern Local de data 26 de novembre de 2020. 



Amb posterioritat, i mitjançant Acord de Junta de Govern Local de data 9 de 
desembre de 2021, es va aprovar la constitució de l’entitat de conservació 
formalitzada en escriptura pública davant de la notaria Leticia Ballester 
Azpitarte, amb el número 1355 del seu protocol i de data 29 de setembre de 
2021. L’entitat de conservació ha estat inscrita al Registre d’entitats 
urbanístiques col·laboradores amb l’assentament número 5158, de data 4 de 
març de 2022. 

2. FONAMENTS DE DRET

2.1. Naturalesa de les entitats de conservació: 

Les Entitats de Conservació són Ens de Dret Públic que encara que es trobin 
formades per particulars, s’estableixen per a col·laborar amb una fi 
específicament pública urbanística, com és el de la gestió de conservació 
d'unes obres públiques.

Regulades per la normativa urbanística, es condiciona la seva personalitat 
jurídica a la inscripció de l'acord aprovatori en el Registre d'Entitats 
Urbanístiques Col·laboradores. 
Les Entitats de Conservació impliquen la prèvia realització de la urbanització i 
el seu objecte és precisament la conservació i manteniment d'una urbanització 
ja realitzada. 

Aquest tipus d'Entitats Col·laboradores constitueixen una col·lectivitat, 
considerada com a unitat territorial i d'interessos, sent per tant lògica la 
pertinença obligatòria de tots els propietaris inclosos en el seu àmbit. Aquests 
propietaris no podran sostreure's a la pertinença a aquestes entitats, ja que, en 
raó de la finalitat perseguida, aquesta ve predeterminada per la propietat de 
terrenys en l'àmbit territorial de la urbanització.

Les facultats que li són pròpies vindran referides, tal com la seva pròpia 
denominació preveu, a l'adopció de mesures precises per a la conservació de 
les obres d'urbanització i el manteniment de les dotacions i instal·lacions dels 
serveis públics en condicions adequades, de seguretat, salubritat i ornament 
públic, amb una clara finalitat pública i interès general.

2.2. Obligació del deure de conservació de les obres d’urbanització. 



Respecte a l’obligació de constitució de les entitats de conservació, correspon 
al planejament general establir aquesta obligació, d’acord amb l’article 68.7 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d’Urbanisme (RLU): 

68.7 Respecte als sectors de planejament derivat i als polígons d'actuació 
urbanística en sòl urbà no consolidat, també correspon al pla 
d'ordenació urbanística municipal, si s'escau, imposar a les 
persones propietàries l'obligació de conservar les obres 
d'urbanització, agrupades legalment com a junta de conservació. El 
pla pot imposar aquesta obligació per raons justificades de desproporció 
entre els costos i els tributs, derivada del caràcter extensiu de la 
urbanització o d'altres circumstàncies que hi concorrin, i fins que l'àmbit 
no arribi a tenir consolidada l'edificació en dues terceres parts. A aquests 
efectes, el pla pot establir un termini inicial màxim de cinc anys a partir de 
la recepció total o parcial de les obres d'urbanització, termini que 
únicament serà prorrogable, per acord municipal, per un període màxim 
de cinc anys més, si a la seva finalització no s'ha arribat al grau de 
consolidació de l'edificació indicat.

En el cas del Pla parcial del Parc Llevant 1 (o sector 24 o pla parcial 8), el 
planejament  no establia aquest deure de conservació. Ara bé, i d’acord amb 
l’acta de recepció de les obres d’urbanització signada en data 30 de maig de 
2012, la Junta de compensació va assumir voluntàriament aquesta obligació. 

Aquest compromís no és contrari a dret, doncs l’ordenament jurídic des de fa 
dècades ha previst la possibilitat que els promotors de plans derivats 
assumeixin voluntàriament càrregues o obligacions superiors a les ordinàries 
(actualment art. 102.1c) TRLU o abans art. 79 e) i d) del Decret legislatiu 
1/1990). 
Es tractava i es tracta de previsions especials que en cap cas es poden 
considerar invalidades pel planejament general vigent o per la regulació general 
sobre les entitats de conservació que conté el Decret 305/2006, de 18 de juliol.

En el supòsit plantejat, els propietaris varen assumir materialment el deure de 
conservació de les obres d’urbanització a través de la Junta de Compensació, 
si bé formalment no varen iniciar els tràmits per a constituir-se en entitat de 
conservació fins transcorreguts més de 7 anys des de l’assumpció d’aquell 
deure. 

Ara bé, s’entén que aquest segon Acord relatiu a la transformació en entitat de 
conservació ve referit a donar compliment al pacte segon de l’acta de recepció 



signada en data 30 de maig de 2012 amb l’Ajuntament, i per tal que aquest 
recepcioni definitivament les obres d’urbanització i assumeixi el seu deure de 
manteniment i conservació de les mateixes. 

2.3. Compliment del pacte segon de l’acta de recepció. Durada de l’entitat 
de conservació. 

Recordem que en data 30 de maig de 2012 la Junta de Compensació i 
l’Ajuntament del Catllar varen signar acta de recepció de les obres 
d’urbanització, per la qual els propietaris varen assumir el deure de conservació 
i manteniment de les mateixes, establint-se la seva transformació en entitat de 
conservació, la qual no es va fer efectiva al llarg dels anys en què han conservat 
les obres d’urbanització. 

És a dir, els propietaris van assumir el deure de conservació, si bé ho varen 
realitzar a través d’una entitat, com és la Junta de Compensació, que no tenia 
aquesta finalitat. 

En aquest sentit, recordem el contingut del pacte segon de l’acta de recepció, 
que estableix que: 

“Segon.- Així mateix, el Sr. Josep M Huguet i Salvat, es compromet a 
portar a terme, en el menor termini possible, les actuacions necessàries 
per a la transformació de la Junta de Compensació en Entitat Urbanística 
de Conservació, en el benentès que des de la recepció de les obres 
per l’ajuntament fins que es produeixi l’esmentada transformació, la 
Junta de Compensació assumeix el manteniment i conservació de 
la urbanització”. 

Atès que la Junta de Compensació va assumir el deure de conservació des de 
la data de la signatura de l’acta de recepció i fins la data en què acordà 
transformar-se en entitat de conservació, es pot afirmar que ha donat ple 
compliment a aquell pacte segon. 

Respecte a la durada del deure de conservació, el pacte segon de l’acta de 
recepció només regula l’obligació de conservació de les obres d’urbanització 
per part de la Junta de Compensació, que és qui signava l’acta, i fins a la seva 
transformació en l’entitat de conservació, que és qui assumiria aquesta 
obligació. Com ja s’ha dit, la Junta de Compensació ha donat compliment a 
aquest pacte perquè ha conservat les obres d’urbanització durant tot aquest 
temps i fins que va acordar transformar-se en entitat de conservació. 



Ara bé, l’acta de recepció no establia la durada del deure de conservació.

El manteniment i conservació de les obres d’urbanització és una finalitat pública 
i d’interès general, tal i com s’ha dit anteriorment, sens perjudici del deure de 
conservació dels propietaris que es pugui establir per part del planejament 
general. No obstant, aquesta obligació per part dels propietaris no pot ser 
perpetua i sine die. 

A tal efecte, la Disposició Final Quarta TRLU estableix aquesta durada: 

Autorització per regular l'obligació de conservació de la urbanització, el 
règim de les entitats urbanístiques col·laboradores i l'estatut urbanístic de 
les urbanitzacions privades i dels complexos immobiliaris privats

1. S'autoritza el Govern per regular per decret les condicions, els requisits 
i els terminis sota el compliment dels quals el planejament urbanístic pot 
imposar a les persones propietàries l'obligació de conservar les obres i 
les instal·lacions d'urbanització executades, més enllà de la recepció 
definitiva d'aquestes per l'administració o, si s'escau, per determinar-la 
directament, per a tot el territori de Catalunya o per a una part d'aquest. 
Mentre no s'aprovi la dita regulació, el planejament pot establir aquesta 
obligació, per raons justificades de desproporció entre els costos i els 
tributs, fins que l'àmbit arribi a tenir consolidada l'edificació en dues 
terceres parts i, en qualsevol cas, com a màxim durant cinc anys a 
partir de la recepció, total o parcial, de les obres d'urbanització.

En aquest sentit, la regulació és clara en el sentit d’establir una durada limitada 
de cinc anys. Termini aquest que es considera exhaurit per quan l’acta de 
recepció de les obres d’urbanització data de 30 de maig de 2012. 

3. ACORDS

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

Primer. Tenir per complimentat el pacte segon de l’acta de recepció de les 
obres d’urbanització signada en data 30 de maig de 2012 amb la 
Junta de compensació del pla parcial del Parc Llevant 1 (o sector 
24 o pla parcial 8), en el sentit que han assumit el deure de 
conservació des de la seva signatura i fins a la seva transformació 
en entitat de conservació. 



Segon. Tenir per efectivament recepcionades les obres d’urbanització del 
pla parcial Parc Llevant 1 (o sector 24 o pla parcial 8) des de la data 
del present acord i acordar que sigui l’ajuntament qui es faci càrrec 
definitivament, a partir d’aquesta data, del manteniment i 
conservació, donant per compliment l’acta de recepció. 

Tercer. Sotmetre aquest acord a informació pública per un termini de 30 
dies mitjançant la publicació del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
i a la seu electrònica de l’ajuntament.

Quart. Notificar aquest acord a l’Entitat Urbanística de Conservació i 
procedir a la notificació individualitzada respecte les demés 
persones que puguin tenir un interès legítim i directe sobre la 
matèria, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

Cinquè. Informar que si es vol impugnar la presenta resolució, que posa fi 
a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenció Administratiu de 
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 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 de l’endemà de la seva 
notificació.

El Catllar, a data de la signatura digital.”

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).

Abstencions: cap



Vots en contra: cap

Amb la qual cosa la proposta s’aprova per unanimitat.

4. APROVACIÓ INICIAL DESAFECTACIÓ DE L’EDIFICI ESCOLAR 
“ESCOLES VELLES” SITUAT A L’AVINGUDA CATALUNYA, NÚM. 3.

Considerant que aquest Ajuntament és propietari de l'edifici escolar «Escoles 
Velles», situat a l’Avinguda Catalunya, núm. 3, (RC 9897614CF5599H0001ZH), 
d'aquesta localitat, amb qualificació jurídica de bé de domini públic, inscrit en el 
Registre de la Propietat núm. 3 de Tarragona, Tom 613, Llibre 29, Foli 194, 
Finca registral núm. 1205.

Considerant que, per Provisió d'Alcaldia de data 3 de setembre de 2021, es va 
iniciar expedient relatiu a la desafectació de l'edifici escolar referenciat, per ser 
qualificat com bé patrimonial. 

Considerant que, amb data 17 de desembre de 2021, es va sol·licitar nota 
simple acreditativa de la inscripció d’aquest bé en el Registre de la Propietat 
núm. 3 de Tarragona. 

Considerant que l’Ajuntament no disposa d’inventari de béns, no es va emetre 
el certificat de secretaria corresponent.

Considerant que, amb data 28 d’abril de 2022, es va emetre informe de 
Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per dur a 
terme la desafectació de l'Edifici Escolar descrit anteriorment.

Considerant que, amb data 2 de maig de 2022, es va emetre informe pels 
Serveis Tècnics sobre la situació física i jurídica del bé i l'oportunitat o la 
necessitat de la destinació del bé immoble triat per aquest Ajuntament.

Considerant que amb data 28 de març de 2022, es va rebre autorització per a 
la desafectació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'informe-proposta de 
Secretaria de data 2 de maig de 2022, es proposa al Ple l'adopció del següent,

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment la desafectació de l'edifici escolar «Escoles 



Velles», situat a l’Avinguda Catalunya, núm. 3, (RC 
9897614CF5599H0001ZH), d’aquest municipi, canviant la seva 
qualificació de bé de domini públic a bé patrimonial.

SEGON. Sotmetre l'expedient i l'acord a informació pública pel termini de vint 
dies, amb inserció en el Butlletí Oficial de la Província i taulers 
d'anuncis de l'Ajuntament, perquè els interessats puguin formular 
les reclamacions que estimin pertinents.
Així mateix, l'expedient estarà a la disposició dels interessats a la 
seu electrònica d'aquest Ajuntament (adreça 
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=4304300000.

No obstant això l'exposat, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.

El Catllar, a data de la signatura digital.”

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

5. D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 03/2022 
MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT.

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 2021.

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=4304300000


Aquesta providència fa referència a la necessitat d’atendre despeses que no poden 
demorar-se fins a l’exercici següent i que no tenen consignació pressupostària o bé 
l’existent és insuficient. Això fa que calgui tramitar un expedient de suplement de crèdit 
i de crèdit extraordinari, amb subjecció a les disposicions vigents, que s’ha de finançar 
d’acord amb alguna de les possibilitats previstes a l’article 177.4 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals.

Pel que fa a les partides que no tenen suficient consignació i que s’han d’incrementar 
cal dir el següent:

- Cal incrementar la partida 920-22737 de l’inventari de camins perquè degut a 
una revisió dels preus per a la seva execució aquests s’han incrementat.

- Cal incrementar la partida 920-62400 d’adquisició de vehicles perquè el camió 
de la brigada te diverses averies que un cop quantificades es creu convenient 
no reparar-lo i adquirir-ne un de nou. 

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

- Fer front a les despeses que comporten la dotació de premis en l’organització 
de diversos concursos que es volen realitzar per part de les regidories de la 
corporació municipal.

- Fer front a les despeses que comporten l’atorgament d’una subvenció per a 
l’organització d’un festival de teatre al municipi del Catllar.

- Fer front a les despeses de sanejament del paviment de diversos carrers de les 
urbanitzacions Manous 1 i 2.

- Fer front a les despeses d’instal·lació de plaques solars a l’Institut-Escola 
l’Agulla.

La secretària-interventora ha emès informe favorable.



FONAMENTS DE DRET.

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 2021.

3. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del 
Ple de l’Ajuntament per majoria simple.

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació 
a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP).

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

Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 03 / 2022, 
per un import total de 146.000,00€, que es finança mitjançant romanent de 
tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el següent detall:



A) Increment pressupost de despeses 146.000,00

A.1) Suplement de crèdit

Aplicació Descripció Crèdit actual Increment Crèdit final

920-22737 Inventari de camins municipals 17.000,00 2.000,00 19.000,00 

920-62400 Adquisició de vehicles 40.000,00 46.000,00 86.000,00 

Total suplement de crèdit 57.000,00 48.000,00 105.000,00 

A.2) Crèdit extraordinari

Aplicació Descripció Crèdit inicial Increment Crèdit final

334-48901 Premis per organització de concursos 0,00 10.000,00 10.000,00 

334-48902 Subvenció organització concurs teatre 0,00 6.000,00 6.000,00 

1532-61912 Sanejar el paviment de les 
urbanitzacions Manous 1 i 2

0,00 33.000,00 33.000,00 

320-62243 Instal·lació plaques solars Institut-
Escola l'Agulla

0,00 49.000,00 49.000,00 

Total crèdit extraordinari 0,00 98.000,00 98.000,00 

B) Finançament expedient 146.000,00

B.1) Increment pressupost d'ingressos

Econòmica Descripció Romanent 
disponible Suplement Disponible 

final

87000 Romanent tresoreria despeses generals 1.489.424,33 146.000,00 1.343.424,33

Total Romanent Tresoreria 146.000,00



Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de 
la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord esdevindrà ferm. En 
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.  

El Catllar, a data de la signatura electrònica”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors 
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL 
CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc 
Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M Montserrat 
Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), i Alícia Inglés Villena 
(PSC-CP) i Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR)

Vots en contra: cap.

Abstencions: Jordi Eliseu Porta González (Cs).

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta

6. DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA 
TAXA DE CLAVEGUERAM.

Fets:

El Ple de l’ajuntament, en la sessió d’11 de novembre de 2021, va aprovar la 
provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de 
clavegueram, en concret l’apartat de les tarifes, publicant el corresponent 
anunci al BOPT núm. CVE-2021-09956, de data 16 de novembre de 2021, i 
sense haver-se produït cap reclamació, l’acord provisional va esdevenir definitiu 
sense necessitat d’un nou acord, i es va publicar el corresponent anunci al 
BOPT núm. CVE 2022-00140, de data 14 de gener de 2022.

Per part de la secretaria intervenció d’aquest ajuntament s’ha detectat la 
necessitat d’adaptar l’ordenança fiscal vigent a les necessitats particulars del 



municipi, tot garantint l’equilibri econòmic i la suficiència financera d’aquest 
ajuntament, actualitzant l’esquema bàsic de tributació i implementant la 
capacitat de consecució de recursos per part de l’ajuntament, ja que la 
necessitat d’aquests exigeix que tots els contribuents satisfacin els 
corresponents tributs.

La modificació proposada es deu què els costos són superiors als ingressos. 
Un cop emès l’informe tècnic econòmic, i amb l’informe favorable de la 
intervenció es proposa el redactat següent de l’article 5.2:

“Article 5è. Quota tributària

2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de 
clavegueram es determinarà en funció de la tarifa següent:

Habitatge unifamiliar 96 €/any
Local comercial fins a 120 
m2 96 €/any
Magatzem fins a 120 m2 96 €/any
Habitatge comunitari (pis) 84 €/any
Local comercial a partir de 
120 m2 144 €/any
Bar restaurant 144 €/any
Magatzem a partir de 120 
m2 144 €/any
Indústries 144
Centres escolars 144
Estacions de servei 132
Centre penitenciari 525

Per tot això, examinats tant l’estudi econòmic i financer com l’informe del 
procediment per a la seva aprovació, redactats a l’efecte pel secretari 
interventor de l’ajuntament, que consten a l’expedient i es donen per reproduïts.

Vistos els articles 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en quant a 
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals municipals.

Vist que els articles 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local i 114 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, estableixen la 
competència del Ple per a l’adopció de l’acord provisional d’aprovació de 
l’Ordenança fiscal amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la corporació.

En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:

Primer. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’article 5.2, 
relatiu a la modificació de la tarifa per a la determinació de la quota 
tributària per la prestació dels serveis de clavegueram, de l’ordenança 
fiscal reguladora de la taxa de clavegueram amb el contingut i els 
motius que consten a la part expositiva de present acord, i amb el 
redactat de l’art. 5.2. següent:

Article 5è. Quota tributària

2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de 
clavegueram es determinarà en funció de la tarifa següent:

Habitatge unifamiliar 96 €/any
Local comercial fins a 120 
m2 96 €/any
Magatzem fins a 120 m2 96 €/any
Habitatge comunitari (pis) 84 €/any
Local comercial a partir de 
120 m2 144 €/any
Bar restaurant 144 €/any
Magatzem a partir de 120 
m2 144 €/any
Indústries 144
Centres escolars 144
Estacions de servei 132
Centre penitenciari 525

Segon. Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada modificació de 
l’Ordenança durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà 
a comptar des de la seva publicació al BOP.



Tercer. Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es 
presenta cap al·legació ni reclamació, l’ordenança quedarà aprovada 
definitivament sense la necessitat de cap acord posterior, i es 
procedirà a la publicació del seu text íntegre.

El Catllar, a data de la signatura digital.”

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

7. D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA 
FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES.

Fets:

El Ple de l’Ajuntament, a la sessió de  14 de maig de 2020 va aprovar provisionalment 
la modificació d’aquesta ordenança, publicada al BOP, CVE 2020-05251, de data 12 
de juny de 2020, i sense haver-se produït cap reclamació, l’acord d’aprovació 
provisional ha esdevingut definitiu sense necessitat d’un nou acord i s’ha publicat al 
BOP, CVE 2020-05251, de data 7 d’agost de 2020.

Per part de la secretaria intervenció d’aquest ajuntament s’ha detectat la necessitat 
d’adaptar l’ordenança fiscal per a l’ús de les instal·lacions esportives al cost dels 
serveis, tot garantint l’equilibri econòmic i la suficiència financera d’aquest ajuntament, 
actualitzant l’esquema bàsic de tributació i implementant la capacitat de consecució 
de recursos per part de l’ajuntament.



Un cop emès l’informe tècnic econòmic, i amb l’informe favorable de la intervenció es 
proposa el redactat següent de l’article 6:

PISCINES MUNICIPALS
Entrada individual 8,00 €
ABONAMENTS
Temporada 72,00 €
31 dies (consecutius) 48,00 €
15 dies (consecutius) 32,00 €
COL·LECTIUS
Entitats que organitzin activitats de lleure per 
infants i/o joves amb seu al municipi.

1,00 €

Concessionari de l’explotació́ del restaurant de la 
Torre d’en Guiu per actes col·lectius que 
organitzin per infants i/o joves

2,5 €

L’accés a la piscina dels menors de 5 anys serà gratuït i caldrà que vagin sempre 
acompanyats per un major d’edat.

PISTES DE TENNIS I PÀDEL 
1 hora i 30 minuts de reserva de pista amb llum 
natural 

10 €

1 hora i 30 minuts de reserva de pista amb 
enllumenat artificial

14 €

La liquidació de la taxa es materialitzarà exclusivament mitjançant una aplicació de 
tetefonia mòbil. Una sola persona usuària haurà de fer la reserva de la pista, malgrat 
els usuaris puguin ser fins a 4 de forma simultània (partit de dobles).
La persona usuària, sota la seva responsabilitat, liquidarà la taxa. 
La discriminació entre llum natural i llum artificial es determina des de l’aplicació, 
sense discrecionalitat per part de la persona usuària. 

CAMP DE FUTBOL GESPA
Per partit de futbol 7 130,00€
Per partit de futbol 11 200,00€
Per partit de futbol 7 més llum 180,00€
Per partit de futbol 11 més llum 250,00€

Per tot això, examinats tant l’estudi econòmic i financer com l’informe del procediment 
per a la seva aprovació, redactats a l’efecte pel secretari interventor de l’ajuntament, i 
que consten a l’expedient.



Vistos els articles 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en quant a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals municipals.

Vist que els articles 47.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i 114 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, estableixen la competència 
del Ple per a l’adopció de l’acord provisional d’aprovació de l’Ordenança fiscal amb el 
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:

Primer. Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’article 6, relatiu a la 
modificació de la tarifa per a la determinació de la quota tributària de 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’ús de les instal·lacions 
esportives municipals d’acord amb el contingut i els motius que consten a la 
part expositiva de present acord, i amb el redactat següent:

Article 6è. Quota tributària

PISCINES MUNICIPALS
Entrada individual 8,00 €
ABONAMENTS
Temporada 72,00 €
31 dies (consecutius) 48,00 €
15 dies (consecutius) 32,00 €
COL·LECTIUS
Entitats que organitzin activitats de lleure per 
infants i/o joves amb seu al municipi.

1,00 €

Concessionari de l’explotació́ del restaurant de la 
Torre d’en Guiu per actes col·lectius que 
organitzin per infants i/o joves

2,5 €

L’accés a la piscina dels menors de 5 anys serà gratuït i caldrà que vagin sempre 
acompanyats per un major d’edat.

PISTES DE TENNIS I PÀDEL 
1 hora i 30 minuts de reserva de pista amb llum 
natural 

10 €

1 hora i 30 minuts de reserva de pista amb 
enllumenat artificial

14 €

La liquidació de la taxa es materialitzarà exclusivament mitjançant una aplicació de 
tetefonia mòbil. Una sola persona usuària haurà de fer la reserva de la pista, malgrat 



els usuaris puguin ser fins a 4 de forma simultània (partit de dobles).
La persona usuària, sota la seva responsabilitat, liquidarà la taxa. 
La discriminació entre llum natural i llum artificial es determina des de l’aplicació, 
sense discrecionalitat per part de la persona usuària. 

CAMP DE FUTBOL GESPA
Per partit de futbol 7 130,00€
Per partit de futbol 11 200,00€
Per partit de futbol 7 més llum 180,00€
Per partit de futbol 11 més llum 250,00€

Segon. Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada modificació de 
l’Ordenança durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’edictes 
de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des 
de la seva publicació al BOP.

Tercer. Disposar que si en el referit termini d’informació pública no es presenta cap 
al·legació ni reclamació, l’ordenança quedarà aprovada definitivament 
sense la necessitat de cap acord posterior, i es procedirà a la publicació del 
seu text íntegre.

El Catllar, a data de la signatura digital.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors 
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL 
CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc 
Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M Montserrat 
Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), i Alícia Inglés Villena 
(PSC-CP) 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

8. “PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE RECOLLIDA 
D'ANIMALS ABANDONATS, VIUS, FERITS I MORTS DEL CATLLAR AMB EL CCT.



En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació del conveni amb Consell Comarcal per 

a la gestió del servei de recollida d’animals abandonats, vius, ferits i morts, i en 

compliment de la Provisió d’alcaldia.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. Donada la voluntat d'aquest Ajuntament de subscriure el conveni que 

s'adjunta.

A subscriure amb:

Consell Comarcal del Tarragonès

SEGON. A la vista dels següents antecedents:

Document Data/Núm. Observacions
Memòria Justificativa 05/04/2022 Signada per l’alcaldia, on quedava 

constatada que el conveni compleix 

amb l’establert a la normativa 

reguladora Llei 40/2015 d’1 d’octubre 

LRJSP.

Text definitiu del 

conveni

05/04/2022 Document adjunt a l’expedient

Informe de Secretaria 06/04/2022 Legislació aplicable i procediment a 

seguir.

Informe-proposta de 

Secretaria

06/04/2022 FAVORABLE



Informe de 

fiscalització prèvia AD

06/04/2022 FAVORABLE

LEGISLACIÓ APLICABLE

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 

— Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les 

Administracions Públiques.

— L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

— Els articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases 

del Règim Local.

— L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació 

establerta en la Legislació aplicable, procedint la seva ratificació pel Ple i de 

conformitat amb el que es disposa en els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 

d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques.

Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial 

decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de 

resolució:

Primer.- Aprovar l’adhesió al conveni marc amb el Consell Comarcal de Tarragonès 
regulador de la delegació del servei de recollida d’animals abandonats, 
vius, ferits i morts, el text definitiu del descrit en els antecedents consta a 



l’expedient i es transcriu com a annex.

Segon.- Notificar l'acord d'aprovació del conveni al Consell Comarcal del 
Tarragonès, 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 la Presidència 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.

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. 

El Catllar, a data de la signatura digital.



CONVENI ANNEX:

CONVENI MARC ENTRE AJUNTAMENTS DE LA COMARCA QUE S’ADHEREIXIN I EL 
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DEL SERVEI 
DE RECOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS, VIUS, FERITS I MORTS 
A Tarragona, en data de la signatura electrònica 
REUNITS 
D’una banda. El senyor/a ............................ alcalde/essa del municipi de ........................................, 
facultat per signar aquest conveni per acord plenari de data ...................., i d’acord amb les atribucions 
que li confereix, l’article 21 de la vigent Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
I d’altra el Sr. Óscar Sánchez Ibarra, president del Consell Comarcal del Tarragonès, facultat per signar 
aquest conveni, per acord plenari de data ......................., i d’acord amb les atribucions que li confereix, 
l’article 13, del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de 
l’Organització comarcal de Catalunya. 
I, els secretaris dels respectius ens locals, d’acord amb la normativa vigent, concretament, l’article 3.2. 
i), del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic de la funció pública de 
secretaria, dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, el signen aquest 
conveni i en dona fe del mateix, en data de signatura electrònica. 
Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat para celebrar aquest acte i 
MANIFESTEN 
1. Com és conscient que els animals domèstics han de ser tractats amb cura i respecte. Mai i sota cap 
circumstància poden ser abandonats. Molt menys si estan malats o ferits. No obstant això i per motius 
que no es poden entendre, encara hi ha persones que abandonen animals per tal de desfer-se d’ells. 
2. L’administració ha de vetllar perquè no es produeixin abandonaments. S’ha de conscienciar a la 
població que un animal no és una joguina de la qual se’m podem desfer com si res. Però si es produeix 
l’abandonament hem de garantir que aquest serà recollit, cuidat i sempre que sigui possible donat en 
adopció. Així mateix se li ha de garantir una assistència veterinària, la col·locació d’un “xip” 
identificador, i si s’escau una esterilització. En els casos més extrems, i sempre que els tècnics en salut 
animal ho determinin, un sacrifici adequat. 
3. Per altra part, l’experiència ens demostra que a la via pública també trobem animals domèstics morts. 
El tractament d’aquestes restes no pot ser la d’un residu urbà qualsevol. Hem de garantir o una 
incineració mitjançant forn crematori homologat o enterrament en instal·lació mortuòria legalitzada. 
4. El Consell Comarcal del Tarragonès, conscient d’aquesta problemàtica, va posar en marxa al seu dia 
un servei de recollida d’animals. Per a fer-ho es van establir una sèrie de convenis amb municipis del 
Tarragonès els quals es troben vençuts i en situació de continuïtat. 
5. S’escau, en conseqüència, per l’actualització del servei i, en aplicació de la normativa vigent sectorial, 
i més en concret, en el procediment administratiu, per adequació a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del Sector Públic, formalitzar un nou conveni de col·laboració. 



6. Per altra banda, l’Ajuntament considera d’interès adherir-se a la iniciativa del Consell i vol participar 
del servei esmentat tot delegant-lo al Consell Comarcal. 

Per tot això, 
ACORDEN 
1. Aquest conveni de col·laboració té per objecte regular la gestió del servei de recollida d’animals 
abandonats vius, ferits i morts provinent del municipi. 
2. Per a dur-lo a terme, el Consell en representació del municipi delegant, licitarà el servei, tot 
adjudicant-lo a l’empresa que esdevingui guanyadora de la licitació convocada a tal efecte. 
3. L’empresa adjudicatària haurà de disposar de les corresponents autoritzacions i llicències, tant pel 
que fa a les seves instal·lacions com pels vehicles emprats en el servei i, si s’escau, la planta incineradora 
o instal·lació mortuòria, d’acord amb la normativa vigent. En cas de no disposar d’aquesta última 
infraestructura haurà de presentar document de compromís d’existència de conveni o contracte amb 
empresa degudament homologada. 
4. Per això, l’Ajuntament de ............... delega en el Consell Comarcal aquest servei, pel termini que 
s’indica més avall, i accepta ingressar al compte corrent que faciliti el Consell les liquidacions que es 
produeixin. 
5. L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses d’aquest servei mancomunat en la part proporcional que 
li correspongui següent: de l’import total de l’adjudicació que efectuï el Consell assumirà un primer 
50% del cost en funció dels habitants del municipi, i un segon 50%, un cop acabat l’exercici, en funció 
dels animals recollits. Les parts acorden que a banda d’aquests imports, els serveis duts a terme en horari 
nocturn i/o festius podran ser afegits i facturats complementàriament segons l’oferta de l’adjudicatari . 
6. Als imports esmentats, en tots els municipis, se’ls aplicarà un 3% en concepte de gestió tècnica, 
administrativa i d’execució comarcal d’aquest conveni, per tenir els recursos necessaris per exercir-la, 
d’acord amb l’article 25.c) del Decret Legislatiu 4/2003, que aprova el Text Refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya. Aquest import serà incorporat anualment a la liquidació 
corresponent. 
7. L’Ajuntament abonarà al Consell Comarcal del Tarragonès, previs els tràmits i en els terminis legals 
adients, l’import del servei que li correspongui, prèvia comunicació escrita i detallada de la liquidació. 
8. Per mes vençut el Consell Comarcal facilitarà a l’Ajuntament un resum de la gestió del servei que li 
afecta, indicant el nombre d’animals recollits i, quants animals recollits al municipi han estat recuperats, 
adoptats, han resultat morts i els que encara resten a les instal·lacions. 
9. Amb l’objectiu de millorar el servei i prevenir l’abandonament d’animals, l’Ajuntament es 
compromet a promoure accions entre els seus conciutadans en aquesta línia i a aprovar i/o executar un 
reglament de tinença d’animals de companyia. 
10. El Consell Comarcal del Tarragonès es reserva el dret, de forma mancomunada amb els municipis 
afectes a aquest servei, i amb acord de totes les parts, a impulsar i gestionar un servei integral comarcal 
de recollida i custòdia d’animals abandonats, amb la finalitat d’abaratir despeses i millorar la qualitat 
del mateix, ja no tan sols per als Ajuntaments sinó també per als animals, respectant i fent respectar la 
normativa vigent en cada moment. 
11. Seran causes d’extinció del present conveni: 

a) L’acord d’ambdues parts, tenint en compte que si és unilateral s’haurà de fer front a les 
possibles indemnitzacions per danys i perjudicis de l’altra part. 



Així, si és resolt unilateralment per l’ajuntament aniran al seu càrrec totes les despeses, indemnitzacions 
i danys i perjudicis que s’escaiguin. Així mateix, al finalitzar la vigència d’aquest conveni, ja sigui per 
acord de les parts o unilateralment, l’ajuntament haurà de fer-se càrrec de tots els animals provinents del 
seu municipi que romanguin a les instal·lacions de l’empresa adjudicatària des del dia d’inici del servei 
i fins a la data de la finalització de la vigència d’aquest conveni amb el municipi. 

b) Per incompliment de les obligacions de les parts, especialment les obligacions econòmiques 
per part de l’Ajuntament. 

12. La durada d’aquest conveni, serà de 4 anys a partir de la data de la darrera signatura 
electrònica dels representants legals dels ens locals amb les especificacions establertes en aquesta 
clàusula. Es prorrogarà, per acord de les parts per un termini màxim de 4 anys més, sent obligatori, en 
tot cas, la pròrroga coincidint amb la durada prevista del contracte amb l’empresa adjudicatària del 
servei, que serà de 3 anys, prorrogables a 2 més, i possibles continuïtats fins nova adjudicació. En 
qualsevol cas, l’eficàcia d’aquest conveni, serà a partir del dia de l’execució efectiva del nou servei 
esmentat. 

13. Es podrà acordar la pròrroga forçosa d’aquest conveni, el temps indispensable fins l’adopció 
d’un altre conveni d’aquest servei, a l’objecte de garantir l’interès públic i la no interrupció del mateix. 

14. Per acord d’ambdós ens locals, es podrà adoptar algun pacte específic per algun ajuntament, 
en atenció a la seva voluntat i característica concreta del municipi, com per exemple l’establiment del 
servei en horari nocturn i/o festiu, modificacions o ampliacions de serveis concretes de caràcter puntual 
o periòdic, que s’incorporaran a aquest conveni amb l’acord corresponent de l’òrgan competent 
d’ambdós ens, i s’incorporarà a aquest contracte com a addenda i document contractual. En cas de voler 
inicialment l’establiment d’horari nocturn i/o festiu ho acordaran en l’acord inicial d’aprovació del 
conveni. 

15. El règim jurídic d’aquest conveni, amb caràcter enunciatiu, i general, i no limitatiu, és el 
següent: 

- Principis generals de l’exercici de competències pròpies i delegades per l’Administració local 
i demes Administracions Públiques, que han d’ajustar-se a informació mútua, col·laboració, coordinació 
i respecte a l’àmbit competencial respectius, segons l’establert als articles 6 i següents i concordants de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb els articles 6 i 
següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 



- Article 85 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, que estableix les competències de la comarca, en els termes 
de la legislació comarcal de Catalunya i de la legislació de règim local. - Articles 25 i 26 del Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya, que estableix, entre d’altres, l’assignació de competències de la comarca per lleis del 
Parlament, i per delegació dels municipis, i els seus principis, que han d’anar acompanyades de la 
transferència dels recursos necessaris per a exercir-les. Article 167.b) del Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, que regula la 
prestació per la comarca de serveis municipals, per virtut de delegació o conveni, i en relació amb articles 
303 i següents del mateix text legal que regula el seu règim jurídic. 
- El Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova la Llei de protecció d’animals a Catalunya. 

16. S’haurà de notificar els acord corresponents, juntament amb aquest conveni marc, i els diferents que 
s’aprovin amb els municipis al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
de la Generalitat de Catalunya, per tal que siguin registrats aquest i els convenis resultants i publicats 
automàticament en el portal de Transparència del Consell Comarcal del Tarragonès. 
17. Que aquest conveni té un caràcter administratiu, i com a conseqüència la jurisdicció competent és la 
contenciós-administrativa. Per això ambdues parts se sotmeten expressament al jutjat contenciós-
administratiu de Tarragona. 

I en prova de conformitat i acceptació, signen ambdues parts el present conveni per duplicat exemplar.”

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

9. “PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI AMB CREU ROJA 
ESPANYOLA A TARRAGONA PER AL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 
DOMICILIÀRIA.



En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació del conveni amb l’oficina de la Creu 

Roja Espanyola a Tarragona en relació amb el servei de teleassistència domiciliària, i 

en compliment de la Provisió d’alcaldia.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. Donada la voluntat d'aquest Ajuntament de subscriure el conveni que 

s'adjunta.

A subscriure amb:

L’oficina de la Creu Roja Espanyola a Tarragona, en relació amb el servei de 
teleassistència domiciliària.

SEGON. A la vista dels següents antecedents:

Document Data/Núm. Observacions
Memòria Justificativa 27/04/2022 Signada per l’alcaldia, on quedava 

constatada que el conveni compleix 

amb l’establert a la normativa 

reguladora Llei 40/2015 d’1 d’octubre 

LRJSP.

Text definitiu del 

conveni

27/04/2022 Document adjunt a l’expedient

Informe de Secretaria 27/04/2022 Legislació aplicable i procediment a 

seguir.

Informe-proposta de 

Secretaria

27/04/2022 FAVORABLE

Informe de 27/04/2022 FAVORABLE



fiscalització prèvia AD

LEGISLACIÓ APLICABLE

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 

— Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les 

Administracions Públiques.

— L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

— Els articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases 

del Règim Local.

— L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació 

establerta en la Legislació aplicable, procedint la seva ratificació pel Ple i de 

conformitat amb el que es disposa en els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 

d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques.

Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial 

decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de 

resolució:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Primer.- Aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració amb l’oficina de la Creu Roja 
Espanyola a Tarragona en relació amb el servei de teleassistència 



domiciliaria, el text definitiu del descrit en els antecedents consta a 
l’expedient i es transcriu com a annex.

Segon.- Notificar l'acord d'aprovació del conveni a l’oficina de la Creu Roja 
Espanyola a Tarragona, 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 la Presidència 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.

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. 

El Catllar, a data de la signatura digital.



ANNEX:

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL AJUNTAMENT DEL____________    I 
L’OFICINA DE LA CREU ROJA ESPANYOLA A TARRAGONA EN RELACIÓ AMB 
EL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

.........., ........ de ..........de 2022

REUNITS 

D' una part, el Sr.............., en la seva qualitat de..........  i amb domicili a aquest efecte al carrer 
......de............

De l’altra part, el  president del Comitè Comarcal de Creu Roja Espanyola a Tarragona, el 
Sr.________________________,  en nom i representació de Creu Roja Espanyola, d’ara endavant 
Creu Roja ,  amb CIF Q2866001G i  domicili a aquest efecte a Tarragona.

 Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a signar el conveni i, de comú acord,

MANIFESTEN

PRIMER: Que  la Creu Roja és una institució humanitària d’interès públic i naturalesa beneficosocial i 
que entre els seus fins estatuaris figura la promoció i la col·laboració en accions de Benestar Social 
amb especial atenció als col·lectius més desfavorits o vulnerables de la societat, amb la intervenció del 
voluntariat per al desenvolupament dels seus programes i projectes. 

SEGON:  Que  la Creu Roja gestiona des del 1989 un Servei de TELEASSISTÈNCIA DOMICILIARIA, 
que permet l’atenció permanent als seus usuaris mitjançant la xarxa telefònica, en cas d’emergència, 
destinat concretament a totes aquelles persones grans, disminuïts i malalts que estiguin incapacitats 
físicament o socialment per valdre’s per si mateixos, tant en situacions permanents com transitòries.

TERCER: Que  la Creu Roja està interessada a col·laborar en aquesta matèria amb el Ajuntament del 
Catllar, per tal d’aconseguir una qualitat de vida millor per als habitants del municipi.

QUART: Que la Llei 7/85 reguladora de les bases de règim local de Catalunya regula, entre les 
tècniques de participació ciutadana, que el deure de les corporacions locals és afavorir el 
desenvolupament dels interessos generals o sectorials dels veïns.  Que amb la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia, la necessitat d’un marc estable de recursos i serveis per a l’atenció a aquest col·lectiu es 
converteix en un repte de les polítiques socials.

CINQUÈ: Que la prestació dels Serveis Socials és una competència pròpia dels municipis i que aquesta 
prestació pot adoptar la forma de servei d’atenció telefònica per a la gent gran o persones en risc, 
mitjançant aparells de teleassistència domiciliària instal·lats en els respectius domicilis. De fet, el Decret 
284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials considera el servei de 
teleassistència com un servei social d’atenció primària. 

 



SISÉ: Que la Creu Roja  està en disposició d’ofertar la instal·lació i la seva atenció d’urgències de  
terminals del Servei de Teleassistència Domiciliària al municipi de __________ 

Per la qual cosa,

PACTEN

PRIMER:  La Creu Roja col·laborarà amb el Ajuntament de __________ proporcionant a les persones 
que aquest determini els terminals de teleassistència.  . L'import per a l'any 2022 del servei bàsic 
serà de 22 euros per aparell i mes. Servei exempt d’IVA d’acord a l’article 20.UNO.8 de la 
“Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido”.

L’import d’altres opcions disponibles és:

OPCIONS PREU APARELL I MES 
Terminal teleassistència GSM 24,50 €
Detector de gas 22 + 2,5 €
Detector de fum 22 + 2,5 €
Detector de caigudes 22 + 2,5 €
Terminal teleassistència GSM + 
detector

24,50 + 2,5 €

TAM Servei de Teleassistència Mòbil 24.50 euros/mensuals rellotge o terminal 
mòbil 

LOPE Servei de Localització de Persones  24 .50€  euros 

Les quotes mensuals seran assumides pel Ajuntament del ______ o pels usuaris, segons els criteris 
que determini el mateix Ajuntament del_____ . 

Anualment es concretaran les esmentades quotes, que podran ser incrementades com a mínim amb 
l’aplicació de l'IPC estatal, sobre les quotes de  l’any anterior.

SEGON  Prèviament al pagament de la quota de manteniment, Creu Roja expedirà les corresponents 
factures bé al Ajuntament del _________, bé als usuaris particulars, que haurà de contenir tots els 
requisits establerts pel Reglament de Facturació segons  Reial Decret 1619/2012 de 30 de novembre.

Es facturarà pels dies efectius que l’equip estigui instal·lat, incloent a aquest efectes, el dia d’instal·lació 
i, en el seu cas, el de retirada de l’equip. Creu Roja es reserva el dret a suspendre el servei a aquells 
usuaris als quals es facturi directament el servei i acumulin més de 3 quotes impagades.  Així mateix  
Creu Roja quedarà facultada per no procedir a la reinstal·lació de les baixes que es produeixin fins que 
els esmentats pagaments siguin restituïts.

TERCER Serà el Ajuntament de _____________ qui remeti a Creu Roja Espanyola les dades dels 



usuaris als quals s'haurà de realitzar la prestació essent també responsabilitat de l’Ajuntament 
_________ la comprovació que aquests llistats no contenen dades d'usuaris per als que per diferents 
motius de discapacitat o altres, no sigui possible prestar el servei. Així mateix l’Ajuntament del 
___________ haurà d’ indicar amb claredat a la fitxa els usuaris que aniran a càrrec de l’Ajuntament 
____________ o bé de propi usuari.

En el cas que es produís alguna de les circumstàncies indicades en els paràgrafs anteriors, Creu Roja 
no assumirà cap responsabilitat. Correspon al mateix Ajuntament del Catllar comunicar a Creu Roja  
tant la suspensió del servei com l’ abonament de les quotes en el termini que hagi transcorregut des de 
la instal·lació fins a la comunicació de suspensió del servei.
Per tal de possibilitar la cobertura de possibles baixes d'usuaris, el Ajuntament del ___________ 
disposarà d'una llista d'espera amb un 10% més d'usuaris transcorreguts sis mesos està facultat per 
revisar el compliment dels objectius previstos i de les instal·lacions, podent retornar algun equip si 
considera que no compleix l'objectiu i sempre redundant aquest retorn en benefici d'altres municipis 
que precisin el servei.

QUART:  Protecció de dades de caràcter personal

Ambdues parts són responsables del Tractament de Dades Personals respecte de les actuacions que 
realitzin en compliment del present acord de col·laboració i, en conseqüència, es comprometen a 
complir adequadament i en tot moment, les disposicions contingudes en el Reglament (UE) 2016/679, 
General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals (LOPD i GDD), així com en altres normes 
vigents o que en el futur puguin promulgar sobre aquesta matèria, comprometent-se a deixar indemne 
a l'altra part de qualsevol responsabilitat que es pogués declarar com a conseqüència de l'incompliment 
de les obligacions que, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, els afecten a cadascuna 
de les parts.

En conseqüència, ambdues parts es comprometen a:

• No aplicar o utilitzar les dades personals per a fins diferents dels que figuren en el present acord, ni 
cedir-les, ni tan sols per la seva conservació, a altres persones.

• Guardar secret professional respecte de les dades personals rebudes en el marc del present Conveni, 
fins i tot després de finalitzar la col·laboració delimitada pel mateix.

• Complir en tot moment amb les prescripcions establertes per la legislació vigent en matèria de 
protecció de dades i traslladar les obligacions esmentades en els paràgrafs anteriors al personal que 
col·labori i intervingui en el desenvolupament de les accions que es derivin del compliment del present 
conveni.

• Complir amb el deure de transparència que estableixen els articles 13 i 14 del RGPD i, si virtut, 
informar degudament als titulars de les dades personals del tractament dels mateixos i, en particular, 
dels destinataris als quals seran comunicats els seus dades personals per a la consecució de les 
finalitats del tractament i demanar, si és el cas, el consentiment corresponent.

• Facilitar i atendre adequadament l'exercici, per part dels titulars de les dades de caràcter personal, 
dels drets continguts en el capítol III del RGPD i comunicar immediatament a l'altra part dit exercici, a fi 
que aquesta pugui, si escau , fer-lo efectiu també en el seu tractament.



Complerta la col·laboració delimitada pel present conveni, cada part conservarà les dades personals 
necessàries per a la deguda constància i justificació de les activitats realitzades, durant el termini 
establert legalment a l'efecte.
Finalment, i de conformitat amb el que preveu la legislació abans assenyalada, ambdues parts queden 
informades que les dades de representants o persones de contacte de les mateixes, inclosos en el 
present conveni o facilitades entre elles amb motiu de la seva execució, van a ser tractades 
informàticament i seran incloses en sengles fitxers, titularitat de cada part, la finalitat és la gestió de la 
relació contractual i, si escau, cedides a aquelles administracions públiques que legalment tinguin dret 
a això, per a la deguda justificació de les actuacions dutes a terme en el marc del present conveni de 
col·laboració.
Cada part reconeix als titulars de tals dades la possibilitat d'exercitar gratuïtament els seus drets d'accés 
rectificació, cancel·lació, oposició, així com els continguts en el capítol III del RGPD, en els domicilis 
que figuren en l'encapçalament d'aquest conveni.

CINQUÈ: El servei serà realitzat per personal remunerat adscrit al projecte, amb la qual cosa s’assegura 
la prestació d’aquest. Per altra banda, es podrà comptar amb voluntaris que portin a terme accions 
complementàries destinades a millorar la qualitat del servei, sempre i quan hi hagi voluntaris 
disponibles. Les despeses derivades de la participació del voluntariat en cap cas suposaran un 
increment del cost del servei.

SISÈ: La quota mensual del servei inclou les següents prestacions:

- La connexió permanent d’alerta les 24 h del dia a la Central Receptora d’Alarma de la  Creu Roja.
- La connexió amb tots els serveis públics a fi de coordinar les emergències.
- Avís del transport sanitari d’urgències, en cas que sigui necessari.
- Avís a familiars, amics, metge….
- Trucades de seguiment des de la Central de Teleassistència

SETÈ: La Creu Roja no es farà responsable de l’incompliment d’aquest servei quan aquest sigui per 
causes de força major (estat d’alarma, inundacions, catàstrofes, etc...).

VUITÈ: S’establirà una Comissió Paritària per seguir i avaluar el present conveni que es reunirà 
anualment o quan les parts així ho considerin formada.

Per part de l’Ajuntament del_________

 o persona en qui delegui

Per part de la Creu Roja:

 Coordinadora de Programes de Gent Gran o persona en qui delegui

NOVÈ:  El Ajuntament del Catllar des de l’Àrea de Benestar Social, podrà demanar  informació sobre 
el servei de teleassistència i la prestació que se li dóna.  

DESÈ: Aquest conveni podrà ser susceptible d’ampliació, pel que fa al nombre  d’aparells i al seu 
manteniment segons necessitats posteriors del Ajuntament del__________ amb la inclusió d’un 
protocol addicional que reflecteixi les modificacions acordades per ambdues parts.



ONZÈ: El present conveni tindrà vigència des de la data de signatura d’aquest fins al 31 de desembre 
de 2022.

Ambdues parts es reserven el dret de poder rescindir el present conveni, essent necessari  un preavís 
mitjançant comunicació fefaent a l'altra part amb un termini mínim de tres mesos d'antelació a la data 
de venciment del mateix 

A la finalització del període pactat en aquest conveni i essent d'interès per ambdues parts perllongar el 
mateix, la pròrroga es realitzarà sempre de forma expressa per períodes a determinar i amb especial 
esment de les noves condicions pel que fa al nombre d’aparells i preu.

DOTZÈ: Hi haurà reversió dels béns cedits, en cas de resolució del present acord o per incompliment 
manifest dels pactes establerts en aquest conveni.

TRETZÈ: Creu Roja està adherida al Sistema Arbitral de Consum de Catalunya,  pel que en cas de 
vulneració d'algun dels principis dels afectats podran acudir a l'Arbitratge de la Junta de Consum de 
Catalunya. 
D'altra banda, per  qualsevol qüestió, controvèrsia o incidència que no pugui ser resulta per la Comissió 
paritària ambdues parts se sotmeten de forma explica a la jurisdicció i tribunals de la ciutat de 
Tarragona, amb renúncia expressa del seu propis furs.

I com a prova de conformitat, les parts signen per duplicat el present document i rubriquen tots els fulls 
i annexos estesos en una sola plana, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

Per part de ............................................                 Per part de la Creu Roja  
 

            President Creu Roja ..........”    
 

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



10. “PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI TURISTIC BAIX GAIÀ AMB 
L'AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA I ALTRES MUNICIPIS QUE S'HI 
ADHEREIXIN.

En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre 

els Ajuntaments d’Altafulla, El Catllar, Creixell, La Nou de Gaià, La Pobla de 

Montornès, Renau, La Riera de Gaià, Roda de Berà, Salomó, Vespella de Gaià, 

Tarragona i el de Torredembarra, per al desenvolupament del programa d’actuacions 

en l’àmbit turístic del Baix Gaià, i en compliment de la Provisió d’alcaldia.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. Donada la voluntat d'aquest Ajuntament de subscriure el conveni que 

s'adjunta.

A subscriure amb:

els Ajuntaments d’Altafulla, Creixell, La Nou de Gaià, La Pobla de Montornès, 
Renau, La Riera de Gaià, Roda de Berà, Salomó, Vespella de Gaià, Tarragona 
i el de Torredembarra

SEGON. A la vista dels següents antecedents:

Document Data/Núm. Observacions
Memòria Justificativa 27/04/2022 Signada per l’alcaldia, on quedava 

constatada que el conveni compleix 

amb l’establert a la normativa 

reguladora Llei 40/2015 d’1 d’octubre 

LRJSP.

Text definitiu del 27/04/2022 Document adjunt a l’expedient



conveni

Informe de Secretaria 27/04/2022 Legislació aplicable i procediment a 

seguir.

Informe-proposta de 

Secretaria

27/04/2022 FAVORABLE

Informe de 

fiscalització prèvia AD

27/04/2022 FAVORABLE

LEGISLACIÓ APLICABLE

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 

— Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les 

Administracions Públiques.

— L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

— Els articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases 

del Règim Local.

— L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació 

establerta en la Legislació aplicable, procedint la seva ratificació pel Ple i de 

conformitat amb el que es disposa en els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 

d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques.

Per això, de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 175 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial 



decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de 

resolució:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Primer.- Aprovar del conveni d’encàrrec de gestió entre els Ajuntaments d’Altafulla, 
El Catllar, Creixell, La Nou de Gaià, La Pobla de Montornès, Renau, La 
Riera de Gaià, Roda de Berà, Salomó, Vespella de Gaià, Tarragona i el de 
Torredembarra, per al desenvolupament del programa d’actuacions en 
l’àmbit turístic del Baix Gaià, el text definitiu del descrit en els antecedents 
consta a l’expedient i es transcriu com a annex.

Segon.- Notificar l'acord d'aprovació del conveni a l’Ajuntament de 
Torredembarra, 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 la Presidència 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.

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. 

El Catllar, a data de la signatura digital.



CONVENI ANNEX:

CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS 
D’ALTAFULLA, EL CATLLAR, CREIXELL, LA NOU DE GAIÀ, LA POBLA DE 
MONTORNÈS, RENAU, LA RIERA DE GAIÀ, RODA DE BERÀ, SALOMÓ, 
VESPELLA DE GAIÀ I TARRAGONA,I  EL DE TORREDEMBARRA, PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA D’ACTUACIONS EN L’AMBIT TURISTIC 
DEL BAIX GAIÀ.

REUNITS

D’una banda,  els representants municipals que a continuació es relacionen: 

El/la……………………………………………..Sr./Sra. 
…………………………..alcalde/essa   de l’Ajuntament de………………………., 
actuant en nom i representació de l’esmentada entitat, amb domicili a 
……………………., habilitat per a la signatura del present Conveni per acord de  en 
sessió de data ……………. . 

El/la……………………………………………..Sr./Sra. 
…………………………..alcalde/essa   de l’Ajuntament de………………………., 
actuant en nom i representació de l’esmentada entitat, amb domicili a 
……………………., habilitat per a la signatura del present Conveni per acord de  en 
sessió de data ……………. . 

El/la……………………………………………..Sr./Sra. 
…………………………..alcalde/essa   de l’Ajuntament de………………………., 
actuant en nom i representació de l’esmentada entitat, amb domicili a 
……………………., habilitat per a la signatura del present Conveni per acord de  en 
sessió de data ……………. . 

El/la……………………………………………..Sr./Sra. 
…………………………..alcalde/essa   de l’Ajuntament de………………………., 
actuant en nom i representació de l’esmentada entitat, amb domicili a 
……………………., habilitat per a la signatura del present Conveni per acord de  en 
sessió de data ……………. . 

El/la……………………………………………..Sr./Sra. 
…………………………..alcalde/essa   de l’Ajuntament de………………………., 



actuant en nom i representació de l’esmentada entitat, amb domicili a 
……………………., habilitat per a la signatura del present Conveni per acord de  en 
sessió de data ……………. . 

El/la……………………………………………..Sr./Sra. 
…………………………..alcalde/essa   de l’Ajuntament de………………………., 
actuant en nom i representació de l’esmentada entitat, amb domicili a 
……………………., habilitat per a la signatura del present Conveni per acord de  en 
sessió de data ……………. . 

El/la……………………………………………..Sr./Sra. 
…………………………..alcalde/essa   de l’Ajuntament de………………………., 
actuant en nom i representació de l’esmentada entitat, amb domicili a 
……………………., habilitat per a la signatura del present Conveni per acord de  en 
sessió de data ……………. . 

El/la……………………………………………..Sr./Sra. 
…………………………..alcalde/essa   de l’Ajuntament de………………………., 
actuant en nom i representació de l’esmentada entitat, amb domicili a 
……………………., habilitat per a la signatura del present Conveni per acord de  en 
sessió de data ……………. . 

El/la……………………………………………..Sr./Sra. 
…………………………..alcalde/essa   de l’Ajuntament de………………………., 
actuant en nom i representació de l’esmentada entitat, amb domicili a 
……………………., habilitat per a la signatura del present Conveni per acord de  en 
sessió de data ……………. . 

El/la……………………………………………..Sr./Sra. 
…………………………..alcalde/essa   de l’Ajuntament de………………………., 
actuant en nom i representació de l’esmentada entitat, amb domicili a 
……………………., habilitat per a la signatura del present Conveni per acord de  en 
sessió de data ……………. . 

I de l’altra, el Sr. Eduard Rovira Gual, Alcalde de l’Ajuntament de Torredembarra, 
actuant en nom i representació de l’esmentada entitat, amb domicili a Torredembarra, 



Plaça del Castell, 8 i amb NIF. P-4315500-A, habilitat per a la signatura del present 
Conveni per acord del Ple en sessió de data …………………………..

Està assistit  pel secretari de l’Ajuntament, el Sr. Rafael Orihuel Iranzo, qui actua com 
a fedatari. 

Reconeixent-se els reunits suficient capacitat jurídica per a l’atorgament del present 
conveni, 

MANIFESTEN:

1. Torredembarra forma part, juntament amb els municipis d’Altafulla, El Catllar, 
Creixell, La Nou de Gaià, La Pobla de Montornès, Renau, La Riera de Gaià, Roda de 
Berà, Salomó, Vespella de Gaià i Tarragona (en aquest cas, exclusivament pel que fa 
als nuclis de Tamarit i Ferran) de l’anomenada comarca natural del Baix Gaià, 
compartint tots aquests municipis interessos conjunts en els àmbits turístic i de 
desenvolupament local.

2. Els ajuntaments dels esmentats municipis, com a gestors dels interessos de les 
respectives comunitats veïnals, exerceixen les competències que la legislació de 
règim local atribueix als municipis en matèria d’informació i promoció de l’activitat 
turística d’interès i àmbit local (art. 25.2 lletra i, de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local). 

3. Durant els últims anys els citats ajuntaments han col·laborat entre sí, mitjançant un 
conveni marc de col·laboració entre tots ells i el Consell Comarcal del Tarragonès, 
“per a l’execució d’actuacions de desenvolupament en l’àmbit turístic per al 
desenvolupament socioeconòmic del Baix Gaià”.

4. Desprès d’aquests anys, i per tal d’agilitzar i aprofundir en la col·laboració turística 
entre els ajuntaments del Baix Gaià, s’ha pensat en una fórmula diferent en la que la 
gestió de les activitats de promoció i informació correspongui a l’ajuntament que 
compta amb més recursos organitzatius, és a dir, Torredembarra, amb la col·laboració 
econòmica, proporcional a la població respectiva, dels altres ajuntaments.

5. Aquesta fórmula rau en l’encàrrec de gestió dels diversos ajuntaments al de 
Torredembarra, amb la creació d’un òrgan integrat per representants de cadascun dels 
ajuntaments, que funcioni comuna comissió mixta de seguiment i control de les 
estipulacions del conveni.

6. D’acord amb l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de Catalunya, la realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de 
serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats 



públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de 
la mateixa administració o d'una altra de diferent, per raons d'eficàcia o quan no es 
tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a terme. 

7. En el mateix sentit, l’article 11 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de  règim jurídic del 
sector públic, estableix al seu apartat 1:

La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los 
órganosadministrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos 
o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre 
suscompetencias estén esasactividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los 
mediostécnicosidóneos para sudesempeño.
Las encomiendas de gestión no podrántener por objetoprestacionespropias de los contratosregulados 
en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, sunaturaleza y régimenjurídico se ajustará 
a lo previsto en ésta.

8. D’altra part, l’apartat 2 d’aquest darrer article estableix:

La encomienda de gestión no suponecesión de la titularidad de la competencia ni de los 
elementossustantivos de suejercicio, siendoresponsabilidad del órgano o Entidadencomendante dictar 
cuantosactos o resoluciones de carácterjurídico den soporte o en los que se integre la concreta 
actividad material objeto de encomienda.
En todo caso, la Entidad u órganoencomendadotendrá la condición de encargado del tratamiento de 
los datos de carácter personal a los que pudierateneracceso en ejecución de la encomienda de gestión, 
siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

9. I pel que fa a la formalització de l’encàrrec de gestió, aquesta s’ajustarà al següent 
procediment (article 11.3 lletra b de la llei 40/2015):

a) Aprovació de l’encàrrec de gestió pels òrgans de govern competents dels ajuntaments signants.
b) Signatura del conveni aprovat pels respectius representants legals.
c) Publicació del conveni al Butlletí Oficial de la Província. A partir d’aquesta publicació, el conveni 

tindrà eficàcia.

I essent d’interès d’ambdues parts, d’acord amb els antecedents exposats,  la 
formalització del present conveni, 

ACORDEN: 

1. Objecte del conveni.  En virtut d’aquest conveni de col·laboració, els ajuntaments 
representats en aquest acte encarreguen a l’Ajuntament de Torredembarra la gestió 
de les competències que la legislació de règim local els atribueix en matèria 
d’informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local, exclusivament en 
allò referent a les actuacions de desenvolupament en l’àmbit turístic per al 
desenvolupament socioeconòmic del Baix Gaià  que s’especifiquen a l’Annex del 
present conveni.



Els encàrrecs de gestió d’aquestes competències seran compatibles per a cadascú 
dels  ajuntaments que fan l’encàrrec amb l’exercici de les competències d’interès i 
àmbit exclusivament local en matèria d’informació i promoció de l’activitat turística. 

2. Obligacions de les parts. 

A) L’ajuntament de Torredembarra, en exercici de les competències pròpies i de les 
que se li encomanen pels ajuntaments de la comarca natural del Baix Gaià que 
subscriuen el present conveni d’encàrrec de gestió, realitzarà amb càrrec al seu 
pressupost municipal les actuacions que s’indiquen a l’Annex, portant a terme totes 
les actuacions administratives necessàries per a l’execució de les actuacions 
especificades en l’Annex I del Conveni. 

Així mateix, l’ajuntament de Torredembarra es compromet a informar als ajuntaments 
signants del conveni d’encàrrec de gestió, de les diferents actuacions que es duguin 
a terme en exercici de l’encàrrec, posant a la seva disposició la informació econòmica, 
contractual, de contractació de personal i demés que es generi en cada actuació.

La intervenció municipal de l’ajuntament de Torredembarra presentarà anualment als 
ajuntaments dels municipis signants un informe de retiment de comptes, justificant les 
despeses produïdes.

B) Els ajuntaments que fan l’encàrrec de gestió es comprometen a realitzar durant la 
vigència del conveni i dintre de l’exercici corresponent les aportacions econòmiques 
especificades en l’Annex del mateix, ingrés que es farà íntegrament abans del dia 20 
de març de cada any natural.
Aquestes aportacions, així com la que assumirà directament l’ajuntament de 
Torredembarra, seran proporcionals i ponderades per trams, segons la població del 
municipi. En cas que es disposi d’alguna  altra font de cofinançament per 
complementar i/o millorar les actuacions a realitzar, les aportacions es reduirien. 
Finalitzat cada exercici pressupostari es farà la liquidació definitiva.

Així mateix es comprometen a col·laborar amb l’ajuntament de Torredembarra, i tan 
àmpliament com sigui precís, facilitant-ne el desenvolupament de les actuacions en 
quant es realitzin en els respectius municipis.  

3. Conseqüències en cas d’incompliment de les obligacions. 

El present conveni podrà resoldre’s unilateralment, respecte al municipi o municipis 
deutors, per acord de l’ajuntament de Torredembarra en el cas que s’acumulés per 
part d’aquells un retard injustificat d’una anualitat en el pagament de les respectives 
aportacions.



Els ajuntaments que fan l’encàrrec podran, de la mateixa manera, resoldre 
unilateralment el conveni  per inactivitat no justificada per part de l’ajuntament de 
Torredembarra en l’execució de les actuacions especificades en l’Annex, sempre que 
el retard superi els 9 mesos sobre el calendari previst. 

4. Comissió de Seguiment. 

1.Es crearan dues comissions de seguiment del Conveni: una comissió política  i una 
comissió tècnica.

2. La comissió política de seguiment es constituirà dintre dels dos mesos posteriors a 
l’entrada en vigor del conveni i s’encarregarà del seguiment polític de les actuacions 
del programa i decidirà sobre la concreció de les actuacions del mateix. Així mateix, 
la comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin 
plantejar. La Comissió podrà també revisar el programa anual d’actuacions i revisar 
els comptes corresponents.

Cada ajuntament estarà representat en el sí de la comissió amb el seu Alcalde o  
Alcaldessa, o  regidor/a en qui delegui. Podran assistir a les reunions, sense vot, els 
tècnics o altres empleats públics de les respectives regidories o serveis de turisme 
que designi cada ajuntament.
En el cas que no es faci una designació expressa dels representants dels ajuntaments, 
seran convocats a les sessions els Alcaldes o Alcaldesses.

Aquesta comissió podrà fer reunions ampliades de treball, convidant a participar 
diferents agents socioeconòmics. La comissió política de seguiment podrà elegir un 
president-portaveu d’entre els seus membres, les funcions i durada del mandat es 
decidirà en la comissió política de seguiment.

La comissió celebrarà sessió amb caràcter ordinari, com a mínim tres vegades a l’any, 
dintre de cada quadrimestre natural, i amb caràcter extraordinari quan així s’acordi per 
part de la presidència o al menys un terç dels ajuntaments representats.

Les sessions de la comissió es celebraran presencialment en la seu municipal que 
designi l’ajuntament de Torredembarra, o bé en cas de que així ho sol·liciti la majoria 
de membres, de manera virtual; corresponent a aquest ajuntament tant la presidència 
com la secretaria, a través de l’empleat públic que es nomeni pel mateix, i que aixecarà 
acta de cada sessió.

La comissió  adoptarà els seus acords per majoria simple de vots. En allò no 
especificat, el funcionament i règim de sessions de la Comissió serà decidit per la 
mateixa. 



3.La comissió tècnica de seguiment del Conveni tindrà funcions operatives i de gestió 
del programa i estarà formada pel tècnic que nomeni l’ajuntament de Torredembarra i 
un representant per cada un dels municipis; aquesta comissió durà a terme una tasca 
de gestió, coordinació i recolzament per a l’execució de les actuacions acordades en 
funció de les necessitats de desenvolupament del projecte.

5. Vigència. Pròrroga. Modificació del conveni.

1. El present conveni té una durada de quatre anys a comptar des de la data d’entrada 
en vigor. En qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, els signants 
podran acordar la seva pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals, o 
bé la seva extinció o modificació.

2. En qualsevol cas, i d’acord amb la finalitat del conveni, tant en cas de pròrroga com 
d’extinció o de modificació del conveni intervindrà prèviament la Comissió Conjunta 
de Seguiment, per tal de consensuar entre tots els municipis signants la decisió més 
adient per a garantir la realització de les actuacions que constitueixen l’objecte 
d’aquest conveni. 

6. Naturalesa del conveni.

El present conveni té caràcter jurídic administratiu, per la qual cosa, les qüestions 
litigioses que puguin sorgir, sempre que no puguin ser resoltes prèviament per la 
Comissió de seguiment, seran resoltes per l’òrgan competent de la Jurisdicció 
contenciosa-administrativa.

7. Entrada en vigor. 

Aquest conveni entrarà en vigor el dia següent al de la signatura.
La signatura del conveni no es produirà fins que tots els ajuntaments signants, a través 
del seu òrgan competent, hagin aprovat el seu contingut.
La signatura del conveni implica el compromís d’aportació de les quantitats establertes 
en l’Annex II.

I perquè així consti les parts signen aquest conveni, amb tants exemplars com a parts 
signants.



ANNEX I  
Actuacions objecte del present conveni per als propers 4 anys

TAULA ACTUACIONS 2021
GESTIÓ TURÍSTICA

A1. Contractació tècnics Ajuntament 
Torredembarra

CREACIÓ DE PRODUCTE
B1. Treball de camp Ronda Verda 7.000 €

PROMOCIÓ TURÍSTICA
C1. Contractació gestor xarxes socials
C2. Promoció marca Baix Gaià

9.500 €
800 €

ANNEX II 
Aportacions econòmiques dels municipis signants del conveni

MUNICIPI Aportació anual
Altafulla 2.373 €
Creixell 1.683 €
El Catllar 2.061 €
La Nou de Gaià 266 €
La Pobla de Montornès 1.442 €
La Riera de Gaià 833 €
Renau 69 €
Roda de Berà 3.123 €
Salomó 261 €
Vespella de Gaià 206 €
Tarragona 5.000 €
Torredembarra
TOTAL 17.317 €

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENI  (art. 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic)

A) NECESSITAT I OPORTUNITAT DEL CONVENI.

B) IMPACTE ECONÒMIC.



C) CARÀCTER NO CONTRACTUAL DE L'ACTIVITAT.

D) COMPLIMENT DEL QUE ES PREVEU EN LA LLEIDE RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors 
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL 
CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc 
Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M Montserrat 
Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), i Alícia Inglés Villena 
(PSC-CP) i Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR)

Vots en contra: cap.

Abstencions: Jordi Eliseu Porta González (Cs).

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta

11. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM NÚM. 10

Expedient núm.:  2021/842
Dictamen de la Comissió Informativa
Procediment: Modificació de Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (Sotmès a 
Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària)
Assumpte: Modificació puntual del POUM
Naturalesa de l'informe: [ ] Esborrany [ ] Provisional [x] Definitiu
Document signat per: El President

PROPOSTA

A la vista dels següents antecedents:



Document Data/Núm. Observacions
Informe de Secretaria 11/05/2022 Legislació aplicable i 

procediment a seguir

Redacció projecto de modificació del 

Pla d'Ordenació Urbanística i del 

Document Inicial Estratègic

11/05/2022 Arquitecte municipal

Sol·licitud d'inici de l'avaluació 

ambiental estratègica ordinària

11/05/2022

Recepció del Document d'Abast de 

l'Estudi Ambiental Estratègic

Art. 68 bis Decret 

Legislatiu 1/2010, del 3 

d’agost

Recepció de l'Estudi Ambiental 

Estratègic

Art. 68 bis Decret 

Legislatiu 1/2010, del 3 

d’agost

Recepció dels Informes Sectorials 

previs a l'aprovació inicial

Art. 68 bis Decret 

Legislatiu 1/2010, del 3 

d’agost

Informe-proposta de Secretaria 11/05/2022

Realitzada la tramitació legalment establerta es proposa al Ple l'adopció 

del següent:

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual núm. 10 

del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del Catllar, juntament amb l'Estudi 

Ambiental Estratègic en els termes que obren en l'expedient.



SEGON. Obrir un període d'informació pública durant quaranta-cinc dies, 

estant a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament 

adreça https://www.elcatllar.cat, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, i en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un altre 

d'àmbit local. Durant dit període quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol 

que vulgui examinar-ho perquè es presentin les al·legacions que s'estimin 

pertinents.

TERCER. Suspendre l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i 

llicències urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecto del 

planejament, les noves determinacions del qual suposin modificació del règim 

urbanístic vigent.

L’àmbit de la zona de suspensió de llicències és el que s’indica als plànols 

O-1 i O-2.

La durada de la suspensió és de 12 mesos.

Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l'aprovació inicial.

QUART. Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als 

Ajuntaments l'àmbit territorial dels quals límit amb el d'aquest municipi.

CINQUÈ. Efectuar, igualment, les consultes que procedeixin a les 

Administracions Públiques afectades i al públic interessat.

SISÈ. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves 

competències sectorials.



El Catllar, a data de la signatura digital.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors 
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL 
CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc 
Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M Montserrat 
Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), i Alícia Inglés Villena 
(PSC-CP) 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

12. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DELS 
PREMIS “CONCURS-FESTIVAL DE TEATRE L’AGULLA DEL CATLLAR.

PROPOSTA DE L’ALCALDIA

Expedient núm.: 2022/1145

A la vista dels següents antecedents:

Document Data/Núm. Observacions

Proposta del Servei 29.04.2022 Es proposa per aquest 

Servei que s'iniciï la 

tramitació per aprovar les 

bases per a la concessió 

de la subvenció 

referenciada



Provisió d'Alcaldia 29.04.2022 Disposa que per la 

secretària s'emeti 

informe-proposta sobre la 

Legislació aplicable i el 

procediment a seguir amb 

relació a l’aprovació de 

les bases concurs-festival 

de Teatre l’Agulla del 

Catllar, i proposi el que 

procedeixi als efectes 

pertinents.

Informe de Secretaria 04.05.2022 Informe de legislació 

aplicable i procediment a 

seguir.

Informe de Fiscalització Prèvia Fase «A» 29.04.2022 Favorable

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de 

conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

General de Subvencions, l'article 21.1.f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 

de les Bases del Règim Local i l’establert a les bases d’execusió del pressupost 2022,

RESOLC

PRIMER. Aprovar inicialment les BASES REGULADORES DELS PREMIS 

“CONCURS-FESTIVAL DE TEATRE L’AGULLA DEL CATLLAR”, el text íntegre de 

les quals consta a l’ANNEX I. 



SEGON. Aprovar la despesa de 6.000 euros, a la qual ascendeix l'import de la 

subvenció.

Exercici Aplicació pressupostària Import

2022 334.48901 6.000 €

TERCER. Sotmetre a informació pública el present acord i el text de les bases 

pel termini mínim de 30 dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, 

mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, 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. Quan es realitze la convocatoria corresponent 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

CINQUÈ. Registrar la informació a incloure en la BDNS pels mitjans electrònics 

que aquesta proporcioni, acompanyada del text de la convocatòria, del seu extracte i 

de les seves dades estructurades. 

Després de registrar la informació, la BDNS posarà l'extracte de la convocatòria 

a la disposició del Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació. En la 

publicació de l'extracte haurà de constar el codi d'identificació que hagi assignat la 

BDNS a la convocatòria. 

El Catllar, a data de signatura electrònica



ANNEX I: BASES CONCURS-FESTIVAL DE TEATRE L’AGULLA DEL CATLLAR

BASES REGULADORES DELS PREMIS “FESTIVAL DE TEATRE L’AGULLA DEL 
CATLLAR” A REPRESENTACIONS TEATRALS EN LLENGUA CATALANA DE 
COMPANYIES DE CARÀCTER NO-PROFESSIONAL ORGANITZAT PER 
L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Primera. Objecte

L’Ajuntament del Catllar, regula les bases per a l’atorgament dels premis “L’Agulla d’Or” 
dirigits a reconèixer les millors representacions teatrals en català dins del “Festival de Teatre 
l’Agulla del Catllar” i les seves diferents disciplines.

L’objectiu de la convocatòria d’aquests premis és el reconeixement de la feina de les millors 
companyies de teatre amateur en llengua catalana.

Aquest objectiu s’emmarca dins el full de ruta de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament del 
Catllar, per donar suport a esdeveniments culturals sorgits d’entitats culturals locals que 
dinamitzen i reactiven l’activitat cultural de la vila del Catllar.

La convocatòria abasta: Representacions teatrals ja estrenades en que la llengua majoritària 
sigui el català i amb una durada d’entre 60 i 90 minuts.

Segona. Requisits

Requisits dels sol·licitants

L’associació o companyia de teatre ha de constar com a persona jurídica, s’hauran de trobar 
al corrent de les seves obligacions tributàries i no incórrer en cap de les circumstàncies que 
impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions, de conformitat amb l’article 
13 de la Llei 38/2003 de subvencions.

La companyia haurà d’omplir el formulari del “Festival de Teatre l’Agulla del Catllar” adjuntant 
tot el material que s’hi demana.

Les companyies seleccionades hauran d’ingressar la quantitat de 100€ en concepte de fiança. En 
el cas de no poder representar la obra el dia acordat per qualsevol motiu atribuïble al grup 
participant, la fiança no serà retornada.



Requisits de les representacions

Les representacions teatrals hauran de tenir una durada d’entre 60 i 90 minuts i hauran de 
ser en català.

La companyia de teatre s'encarregarà de tenir l’autorització de l’autor o permís de l’SGAE
per representar l’obra.

Les representacions hauran de ser seleccionades pel “Festival de Teatre l’Agulla del Catllar” 
per optar a premi.

Tercera. Incompatibilitats

Aquest premi no és incompatible amb cap altre certamen de característiques semblants. 
No es podrà presentar una obra ja seleccionada en edicions anteriors, pel mateix grup.

Quarta. Presentació de treballs

Documents i material que cal presentar:

● Formulari d’inscripció
● Dossier de la representació (fitxa tècnica inclosa)
● Fitxa de la companyia de teatre
● Dossier i text de l’obra
● Enllaç a Youtube o Vimeo per a poder veure l’espectacle
● Enllaç a Youtube o Vimeo d’un tràiler o teaser per a la promoció de l’espectacle
● Material visual de la representació: fotografies, cartells, reculls de premsa per a la 

difusió de l’espectacle en cas de ser seleccionat pel “Festival de Teatre l’Agulla del 
Catllar”

● Declaració vigent de no estar incurs en cap dels supòsits de l’article 13.2 de la Llei de 
Subvencions 38/2003

● Declaració vigent d’estar al corrent de les obligacions tributàries

Els sol·licitants podran consultar qualsevol dubte amb el mail: ajuntament@elcatllar.cat  
facilitat per l’entitat organitzadora a través del formulari d’inscripció.

Les sol·licituds s’han d’adreçar a través del formulari d'inscripció pel “Festival de Teatre 
l’Agulla del Catllar” i seran valorades per un jurat format per entesos en el mon del teatre i/o 
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algun membre de la corporació.

L’AJUNTAMENT DEL CATLLAR pot demanar als aspirants qualsevol altra documentació       
que consideri convenient per tramitar la selecció pel concurs o per aquest premi.

Si és el cas, els aspirants l’hauran d’aportar en un termini màxim de deu dies hàbils. Si no 
ho fan, el jurat entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud i l’arxivarà sense fer més 
tràmits.

Cinquena. Termini

Una vegada publicada la corresponent convocatòria, les companyies aspirants a la selecció 

pel “Festival de Teatre l’Agulla del Catllar” disposaran fins el 31 de Juliol  per a la presentació 
de les seves candidatures.

Sisena. Dotació econòmica

Les 6 obres seleccionades pel “Festival de Teatre l’Agulla del Catllar” rebran una dotació 
econòmica de 500€ com a nominades a “L’Agulla d’Or” així també com a ajut per les despeses 
de la posada en escena i desplaçament. Aquest import serà pagat després de l’acte de cloenda 
del concurs i lliurament de premis.

El muntatge escènic anirà a càrrec de les companyies. La companyia es fa responsable de 
deixar el teatre en les mateixes condicions que l’ha trobat i si ocasiona algun desperfecte anirà 
a càrrec seu i se’ls descomptarà de la dotació econòmica inicial.

L’entitat organitzadora es farà càrrec dels drets d’autor fins a un import de 60 €, IVA inclòs. 
L’import que pogués superar aquesta quantitat serà descomptat de la dotació econòmica 
inicial.

S’atorguen 9 premis repartits en 6 disciplines diferents que es disputaran únicament les 
companyies seleccionades pel “Festival de Teatre l’Agulla del Catllar”:

● Trofeu l’Agulla d’or (Millor obra) 600€
● Trofeu l’Agulla d’argent (Segon premi) 450€
● Trofeu l’Agulla de bronze (Tercer premi) 300€
● Trofeu Nominat de l’Agulla del Catllar (per la resta de grups sense dotació econòmica)
● Millor intèrpret Protagonista 200€
● Millor intèrpret Repartiment 200€



● Millor Direcció 200€
● Millor Escenografia 200€
● Premi del públic 300€

L’article 75.2.c) del Real Decret 439/2007, de 30 de març,  per el que s’aprova el 
Reglament de l’impost sobre la renta de les persones físiques (RIRPF), disposa que també 
estan subjectes a retenció i ingrés a compte les següents rentes, independentment de la 
qualificació, els premis que s’atorguin a conseqüència de la participació en jocs, 
concursos, rifes o combinacions aleatòries, estiguin o no vinculades a l’oferta, promoció o 
venta de determinats bens, productes o serveis.

En consonància amb lo anterior, l’artícle 12 RIRPF considera rendiment del treball 
obtinguts de forma notòriament irregular en el temps els premis literaris, artístics o 
científics que no gaudeixin d’exempció en aquest impost. L’artícle 25 RIRPF també 
considera rendiments d’activitats econòmiques els obtinguts de forma notòriament 
irregular en el temps, exclusivament, els següents, quan s’imputin en únic període 
impositiu els premis literaris, artístics o científics que no gaudeixin d’exempció d’aquest 
impost.

El tant per cent aplicar serà l’indicat en la Llei 35/206, de 28 de novembre, de l’impost 
sobre la renta de les persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos 
sobre societats, sobre la renta de no residents i sobre el patrimoni.

Setena. Difusió i lliurament de premis

El jurat farà pública la decisió dels seleccionats pel “Festival de Teatre l’Agulla del Catllar” 
a finals de Juliol principis d’Agost 2022.

Les representacions seleccionades que opten als premis tindran lloc els dies 14, 15, 16, 21, 
22 i 23 d’octubre de 2022.

L’acte de cloenda i de lliurament de premis serà el 29 d’octubre.

Vuitena. Criteris de valoració

En la categoria de “Millor Obra” el jurat ha de valorar prioritàriament els criteris següents:

● Guió (fins a 20 punts)
● Repartiment (fins a 20 punts)
● Escenografia (fins a 20 punts)
● Direcció (fins a 20 punts)
● Ritme (fins a 20 punts)



En la categoria de “Millor Intèrpret Protagonista” el jurat ha de valorar prioritàriament els 
criteris següents:

● Presència escènica (fins a 20 punts)
● Reacció (fins a 20 punts)
● Dicció i enteniment (fins a 20 punts)
● Emotivitat (fins a 20 punts)
● Veracitat (fins a 20 punts)

En la categoria de “Millor Intèrpret Repartiment” el jurat ha de valorar prioritàriament els criteris 
següents:

● Presència escènica (fins a 20 punts)
● Reacció (fins a 20 punts)
● Dicció i enteniment (fins a 20 punts)
● Emotivitat (fins a 20 punts)
● Veracitat (fins a 20 punts)

En la categoria de “Millor Direcció” el jurat ha de valorar prioritàriament els criteris següents:

● Joc escènic (fins a 20 punts)
● Punt de vista (fins a 20 punts)
● Adaptació del text (fins a 20 punts)
● Proposta escènica (fins a 20 punts)
● Interpretació (fins a 20 punts)

En la categoria de “Millor Escenografia” el jurat ha de valorar prioritàriament els criteris 
següents:

● Vestuari (fins a 20 punts)
● Utillatge (fins a 20 punts)
● Il·luminació i visuals (fins a 20 punts)
● So (fins a 20 punts)
● Decorat (fins a 20 punts)

En la categoria de “Premi del públic” la decisió serà dels espectadors assistents de cada obra 
valorant les representacions amb una puntuació de l’1 al 100.



Puntuació màxima per categoria: 100 punts
Novena. Tribunal del premi

Les 6 obres seleccionades pel “Festival de Teatre l’Agulla del Catllar” seran escollides 
únicament per l’entitat organitzadora AJUNTAMENT DEL CATLLAR, seguint els criteris de 
màxima objectivitat i rigor professional.

La convocatòria de premis, menys la categoria de “Premi del públic” ha de ser resolta per un 
tribunal format per membres de la Corporació, format per un president i 2 vocals.

Si ho considera convenient, el tribunal pot demanar l’assessorament tècnic i professional 
que         cregui necessari per completar l’avaluació de les representacions.

Desena. Resolució de la convocatòria

El procediment de concessió d’aquests premis és el de concurrència competitiva, i la resolució 
del jurat s’ha de fer públicament el 29 d’octubre en l’acte de lliurament de premis.

El jurat no admetrà les sol·licituds que no compleixin els requisits publicats en aquestes 
bases.

El jurat pot proposar una llista de reserva prioritzada. Si les obres seleccionades pel “Festival 
de Teatre l’Agulla del Catllar” renuncien a la seva participació, les companyies seleccionades 
seran les següents en la llista d’espera.

Els aspectes que no estiguin regulats en les bases han de ser resoltes pel jurat dels premis.

Onzena. Obligacions dels guardonats pel premi

En el moment d’acceptar i obtenir la condició de guardonat/a, les persones premiades han de 
signar un document d’acceptació del premi mitjançant el qual:

En qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc) en 
què aparegui la obra representada, la companyia es compromet a mencionar explícitament 
que han rebut el premi “L’Agulla d’Or” del “Festival de Teatre l’Agulla del Catllar”.

El dia de l’acte de cloenda, ha d’haver com a mínim 2 integrants presents de les companyies 
participants per l’entrega de premis.



Dotzena. Acceptació de les bases i normativa d’aplicació

La participació en aquest concurs comporta la plena l'acceptació d’aquestes bases. 
L’organització del concurs podrà alterar o decidir qualsevol contingència no prevista en 
aquestes bases.

Sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer, si l’ens deforma els fets, oculta 
dades o falseja la documentació aportada o consignada en la sol·licitud, se li revocarà aquest 
premi.

Si es revoca el premi perquè, quan se’n revisi la concessió (d’ofici o a conseqüència d’una 
reclamació), s’hi detecta que s’ha comès un error, que s’ha ocultat o falsejat informació 
rellevant, la companyia beneficiària haurà de reintegrar el premi indegudament percebut.

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s’hi apliquen els preceptes 
continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i la Llei 39/2015 de l’1 d’Octubre i la llei 40/2015 
de l’1 d’Octubre”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta de l’alcaldia amb el següent resultat:

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa (UNICAT-ERC-AM) i els regidors 
Carles Guillén i Montserrat (JUNTS), Marcelo Javier Tarantino Mingo (EL 
CATLLAR-ECG), Montserrat Mestre Anguera (UNICAT-ERC-AM), Francesc 
Saigí Nuñez (UNICAT-ERC-AM), Antonio López López (PSC-CP), M 
Montserrat Inglés Novell (PSC-CP), Josep Plana Monné (PSC-CP), Alícia 
Inglés Villena (PSC-CP).

Vots en contra: cap.

Abstencions: Daniel Rodríguez Polo (MO1-TE PEL CATLLAR) i Jordi Eliseu 
Porta González (Cs)

Amb la qual cosa la proposta és aprovada per majoria absoluta

B) CONTROL SOBRE LA RESTA DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ.

1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA ADOPTATS DES DE 
L’ÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL NÚM. 2022/272 A 2022/652.



Es dóna compte dels decrets dictats per l’alcaldia del número 2022/272, de 7 
de març de 2022 al 2022/652, de data 6 de maig de 2022.

Els i les membres de la Corporació assistents en queden assabentats. 

2. INFORME DE L’ALCALDIA. 

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària: 

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.

Els i les membres de la Corporació assistents en queden assabentats. 

3. 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.

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 les 20.48h i no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde 
aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la present acta.

El Catllar, a data de signatura electrònica
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