ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 29 D’ABRIL DE 2010
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les vuit del vespre del dia vint-i-nou
d’abril de l’any dos mil deu, sota la Presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i
Colomina, Alcalde-President, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs/Sres.
Regidors/es que després s’assenyalen per tal de celebrar sessió
extraordinària del Ple de l’ajuntament.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Josep M. Gavaldà i Colomina
REGIDORS/ES:
Carles Guillén i Montserrat
Joan Ignasi Porta i Lacueva
M. Goretti Gatell i Anglès
Roberto Bianchi i Leporé
Joan Morlà i Mensa
Antonio López i López
Pilar Jové i Portero
Francesc Virgili i Güell
Jordi E. Porta i Gonzàlez
Marcelo Javier Tarantino
SECRETARIA:
Catalina Eva Alemany i Covas
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar
l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY 2010, DE LES
SEVES BASES D’EXECUCIÓ I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT.
Després de donar lectura a l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia,
el Sr. alcalde explica el contingut i les característiques mes rellevants del
pressupost i diu que el pressupost de l’ajuntament per a l’exercici de
2010 que se sotmet a la consideració d’aquest plenari, es presenta
equilibrat en els seus estats d’ingressos i de despeses amb una quantia
de 5.182.870 euros, i en la seva elaboració s’ha intentat aconseguir la
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màxima contenció possible de la despesa, principalment la de caràcter
ordinari, a banda de complir amb els criteris d’estabilitat pressupostària
fixats per la Llei 18/2001 General d’Estabilitat Pressupostària.
Aquest pressupost representa un augment del 17,02% respecte al de
l’any anterior com a conseqüència, d’una banda, de l’increment del
capítol 6 d’inversions, i, de l’altra, per la consignació en el capítol 7
d’una partida de 400.000 euros destinada a les despeses d’urbanització
de la Cativera, que és previst finançar amb la venda de parcelles de
titularitat municipal procedents de l’aprofitament situades en l’àmbit de
la pròpia urbanització, tal com es recull al Capítol 6 d’ingressos.
Tanmateix, la quantia de la despesa corrent del pressupost és
pràcticament la mateixa de l’any anterior: 3.154.870 euros; amb un
increment tant sols del 0,49%.
Els ingressos corrents es redueixen, en canvi, en un 13,40%, amb
3.702.870 euros, la qual cosa permet generar, encara, un estalvi corrent
de 548.000 euros, que es destina a finançar part de les inversions
contemplades al capítol 6.
Analitzat el Pressupost en els termes de l’apartat 2 de citada Llei 18/2001,
s’observa que aquest té necessitat de finançament per import de
265.000 euros.
En conseqüència l’operació de crèdit pressupostada al capítol 9 per
import de 370.000 euros per al finançament d’inversions estarà
condicionada a l’aprovació per l’a corporació del pla econòmic i
financer de reequilibri per un termini de tres anys, segons determina l’art
22.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel que
s’aprova el text refós de la llei General d’Estabilitat Pressupostària.
La previsió de deute a llarg termini a 31-12-2010, tenint en compte la
nova operació de crèdit, quantificada en 1.089.007,76 euros, representa
un percentatge sobre els ingressos corrents aprovats i regularitzats
corresponents a l’exercici 2009 d’un 30,67%.
Fins al 110% no és necessària l’autorització per a la concertació de
noves operacions de préstec per part de la Generalitat, d’acord amb
l’art 53.2 del RDL 2/2004 TRLRHL, ni tampoc l’elaboració del pla de
sanejament a efectes de l’estalvi net (art 53.1 del ja citat RDL).
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Tampoc no és necessària l’autorització a
pressupostària (art 53.4 del RDL 2/2007 TRLGEP).

efectes

d’estabilitat

Per altra banda, la concertació d’aquesta operació de crèdit correspon
a l’alcalde de la Corporació, d’acord amb l’art 52.2 del RDL 2/2004
TRLRHL, atès que l’import acumulat de les operacions de crèdit de
l’exercici no supera el 10% dels recursos ordinaris.
DESPESES
Pel que fa al pressupost de despeses, assenyalem:
Al Capítol I de Remuneracions del personal, es consigna una quantia
total de 946.200 euros, que representa un augment del 8,38% respecte
de l’exercici anterior. S’ha aplicat el corresponent increment salarial fixat
en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. Els articles amb major
increment corresponen a personal laboral amb 38.500 €, on a banda
dels normals increments, cal tenir en compte que s’ha previst un nou lloc
de treball d’auxiliar administratiu per a tot l’exercici, que ja ha estat
proveït. També han incrementat el seu cost en 18.000 € les despeses en
assegurances socials, doncs on a banda d’aquest lloc de treball cal
tenir en compte els costos dels treballadors contractats mitjançant els
diversos plans d’ocupació.
El Capítol II, Despeses de béns i serveis, inclou les despeses de
contractes de serveis, subministraments i despeses de funcionament en
general, amb un total d`1.798.250 euros, amb un quasi imperceptible
increment del 0,02% respecte l’any anterior, la qual cosa ens permet
evidenciar la voluntat clarament manifestada de contenció de la
despesa corrent.
A destacar que es redueix de manera important la previsió del cost de
lloguer i de combustible com a conseqüència de l’extinció de
l’arrendament del grup electrogen que alimenta el CEIP i la Llar
d’Infants, per quant en breu termini finalitzaran els treballs de la nova
línia elèctrica d’Endesa.
Per altra banda, s’incorpora la partida de neteja de l’ajuntament amb
una consignació de 9.000 euros, derivada del nou contracte de neteja
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de l’edifici de la Casa de la Vila que fins ara venia efectuant-se amb
personal propi.
Sens dubte la partida d’aquest capítol més rellevant per la seva quantia
és la derivada de la recollida i eliminació d’escombraries, amb 500.000
euros i que s’incrementa en gairebé un 10% respecte l’any anterior.
Aquesta important despesa és molt superior a la recaptació per aquest
concepte.
En quant a la resta de partides importants per la seva quantia dins
d’aquest capítol, assenyalem: la gestió de la llar d’infants, amb 200.000
€; el consum elèctric, amb 120.000 €; les activitats festives i les culturals,
amb 145.000 i 50.000 €, respectivament; el cost de la reserva d’aigua del
CAT, amb 130.000 €; i el servei de recaptació de Base, amb 70.000 €;
entre d’altres.
Pel que fa a la resta de partides d’aquest capítol, la seva dotació es
correspon amb la despesa realment executada durant l’exercici
anterior, i la major part pràcticament amb la mateixa consignació, ja
que es considera suficient per fer front a la despesa de l’exercici.
Al Capítol III, de Despeses financeres, es consigna una despesa de
19.600 euros, per fer front al pagament dels interessos dels préstecs que
l’ajuntament té concertats, segons el deute viu, amb una disminució
superior al 50% respecte l’any anterior com a conseqüència de
l’evolució a la baixa dels tipus d’interès, referenciats a l’Euribor.
Capítol IV, de Transferències corrents, amb una previsió de 285.820
euros, que representa una disminució del 7,16% respecte l'any anterior.
Aquest capítol recull les aportacions i/o subvencions que l’ajuntament
ve efectuant a les diferents entitats i associacions de la vila; escolars,
culturals, lúdiques i esportives o bé o a empreses i entitats per la
prestació de determinats serveis com són el transport escolar, el de
viatgers, etc. principalment.
Capítol VI, d’Inversions. Ascendeix a 1.620.000 euros, equivalent al
31,26% del pressupost i representa un increment del 28,20% respecte al
pressupost anterior.
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D’acord amb el quadre que figura en la documentació del pressupost,
el seu finançament s’efectua així:
Recursos propis:
Préstec a llarg termini:
Aportació Generalitat:
Aportació Diputació:

540.000 euros
370.000 “
597.000 “
113.000 “

Les inversions contemplades són:
Cobriment parcial de l’espai lúdic de la Torre d’en Guiu, amb 325.000 €
Installació de gespa artificial al Camp de futbol, amb 305.000 €.
Línia elèctrica zona escolar, (Acabament obra iniciada el 2009), amb
160.000 €.
Acabament Centre social a Pins Manous, amb 160.000 €.
Audiovisuals Centre d’interpretació dels castells del Baix Gaià, amb
120.000 €.
Adquisició d’un vehicle polivalent, amb una previsió de 60.000 €
Arranjament de l’ermita de Sant Ramon, amb 50.000 €.
Adaptació de l’edifici de les escoles velles per a usos municipals, amb
50.000 €.
Adquisició de terrenys, amb un import global de 14.500 € destinats a
Deixalleria supramunicipal, a l’aparcament públic del camí del riu i a la
parcella confrontant amb l’Ermita de Sant Ramon.
Nou ramal de clavegueram i arranjament del camí del riu, amb 40.000 €.
Adquisició de parcs infantils, amb 18.000 €.
Obres d’urbanització d’urbanitzacions, amb 30.000 €.
Establiment de franges de protecció a les urbanitzacions i neteja
d’abocaments incontrolats, amb 31.700 €.
Adequació d’enllumenats públics a urbanitzacions, amb 30.000 €.
Construcció del centre social del Mèdol, amb 25.000 €.
Obres de consolidació del castell, amb 20.000 €.
Finalització obres d’ampliació del Ajuntament, amb 30.000 €.
Adquisició de mobiliari urbà i senyalització, amb 27.000 €.
Redacció projectes i direccions tècniques, amb 30.000 €.
Equipament divers per la Torre d’en Guiu, amb 6.000 €.
Redacció del POUM, amb 12.000 €.
Aquest conjunt d’inversions es veurà incrementat amb tres noves
partides que s’incorporaran al pressupost mitjançant l’oportuna
modificació de crèdits amb càrrec al romanent de tresoreria de l’any
anterior, per un total de 380.000 euros, i que corresponen a:
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Remodelació total de les piscines de la urb. Mas de Pallarès, amb
210.000 €.
Remodelació de la Plaça de la Vila, amb 90.000 €
Espais urbans i serveis públics, amb 80.000 €
Així, doncs, l’import global de les inversions d’aquesta anualitat pujarà a
2.000.000 euros.
En quant al Capítol VII, Transferències de capital, es consigna una
quantia global de 408.000 euros, que inclou les habituals partides
destinades a subvencionar la installació d’energies alternatives i a
cobrir els ajuts per a l’arranjament de façanes, alhora que es preveu
una partida que inicialment s’ha estimat per un valor de 400.000 € que
correspon l’aportació municipal a les obres d’urbanització de la
Cativera, actualment en execució.
Aquesta important aportació es finançarà amb el producte de
l’alienació de parcelles de l’aprofitament mig d’aquesta urbanització,
tal com figura al capítol 7 d’ingressos, i el seu import es veurà modificat,
en el seu cas, en funció del preu resultant d’aquesta alienació quan
s’efectuï la subhasta pública corresponent.
Per concloure l’apartat destinat a les despeses, al Capítol IX, de Passius
Financers, es consignen 105.000 euros destinats a l’amortització en
aquesta anualitat dels préstecs que té concertats l’Ajuntament.
INGRESSOS:
Per a finançar la totalitat de les despeses incloses en els capítols
precedents, l’ajuntament preveu uns ingressos estimats en 5.182.870
euros. D’aquests ingressos, assenyalem.
En el Capítol I, d’Impostos directes, es preveu un total d’ingressos de
955.000 euros, amb un increment del 8,40% respecta l’any anterior, amb
les partides següents:
Impost sobre béns immobles, tant de naturalesa rústega com urbana i
bens de característiques especials, es consignen 695.000 €.
Impost sobre activitats econòmiques, es preveu ingressar 15.000 €.
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Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, es
consignen 50.000 €.
Impost sobre vehicles de tracció mecànica, es preveuen uns ingressos
de 195.000 €.
El Capítol II, d’Impostos indirectes, dotat amb 180.000 euros que
corresponen en la seva totalitat a l’impost sobre construccions,
installacions i obres. Aquest capítol presenta una minoració del 80,54%
respecte l’exercici anterior com a conseqüència de la caiguda de
l’activitat immobiliària i de construcció d’habitatges, que en els dos
darrers exercicis va quedar compensada amb l’ingrés derivat de la
llicència d’obres del nou Centre penitenciari de Mas d’Enric.
En el Capítol III, de Taxes i preus públics, es consignen 751.170 euros i
recull les taxes derivades de la prestació de serveis tals com la recollida
d’escombraries,
l’abastament
d’aigua
potable,
clavegueram,
cementiri, llar d’infants, ensenyaments musicals i d’anglès, utilització de
la piscina i aprofitaments especials de companyies elèctriques i de
telefonia.
Aquest capítol registra una minoració de 91.860 € respecte l’any
anterior, la qual cosa representa un disminució de la recaptació d’un
10,90%, deguda, principalment, a la caiguda d’ingressos per aplicació
de la taxa de llicències urbanístiques, i especialment per la disminució
de l’import de la reserva d’aigua del CAT imputable a tercers, per quan
l’exercici anterior recollia també la quantia de l’any 2008 no ingressada
en aquella anualitat.
En el Capítol IV, relatiu a Transferències corrents, es preveu ingressar un
total d’1.806.100 euros, amb un augment del 15,33% respecte l’any
anterior.
L’augment està justificat per l’increment de l’import previst ingressar en
concepte de l’1% provinent de les obres del centre penitenciari de Mas
Enric, amb una consignació de 750.000 €. Tanmateix, es produeix una
notable disminució de l’ingrés per la participació en els tributs de l’estat,
amb una disminució estimada en 170.000 €.
La resta correspon a diverses subvencions de caràcter ordinari que
s’esperen obtenir de la Generalitat, Diputació i Consell Comarcal.
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En quant al Capítol V, d’Ingressos patrimonials, es preveu ingressar
10.000 euros per interessos de saldos bancaris i 600 € en concepte de
concessions de nínxols del cementiri.
Al Capítol VI d’alienació d’inversions reals, es preveu un ingrés de
400.000 euros procedents de l'alienació de terrenys corresponents a
l’aprofitament mig de la urbanització La Cativera destinats a les
despeses d’urbanització d’aquest polígon.
Respecte a les Transferències de capital, recollides en el Capítol VII, es
reflecteix una quantia de 710.200 euros.
Es consignen les subvencions per a inversions incloses en el Pla Únic
d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, amb 597.000 € i de la
Diputació de Tarragona, amb 113.000 € amb la mateixa finalitat,
ambdues, d’acord amb el quadre de finançament que consta a
l’expedient del pressupost.
Al Capítol IX Variació Passius Financers, es contempla la contractació
d’una operació de préstec a llarg termini per a finançar inversions per
import de 370.000 euros, d’acord amb el quadre de finançament que
consta a l’expedient del propi pressupost.
Aquestes són, a grans trets, les característiques més significatives del
Pressupost que juntament amb les seves Bases d’Execució i la Plantilla
Orgànica de Personal de l’ajuntament, se sotmeten a l’aprovació del
plenari.
Finalitzada la seva intervenció, el Sr. alcalde pregunta si vol intervenir
algun Grup.
El Sr. Joan Morlà, portantveu del Grup socialista, pregunta en quin lloc
s’han imputat els ingressos provinents del Fons Estatal d?inversió Local
(FEIL) per a la construcció del nou dipòsit.
El Sr. alcalde explica que la normativa de creació i gestió dels FEIL
determina que els ingressos procedents d’aquest pla s’han d’incorporar
al pressupost a posteriori, un cop aprovat, mantenint la lògica interna de
la convocatòria, doncs es subvencionen obres no incloses al pressupost
municipal.
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La Sra. secretària confirma aquests extrems.
Intervé de nou el Sr. Morlà diu que el seu grup votarà a favor del
pressupost, doncs valora molt positivament el conteniment en la
despesa en moments greus de finançament alhora que diu que des del
seu grup es farien les coses amb matisos diferents.
El Sr. alcalde agraeix a tots els grups polítics municipals la confiança
dipositada en l’equip de govern a l’aprovar el pressupost per unanimitat.
Finalment, sense que es produeixin més intervencions, se sotmet a votació
el projecte de pressupost, el qual és aprovat per unanimitat de tots els
regidors en els termes següents:
Examinat el projecte de pressupost per a l’exercici de 2010.
Examinades les Bases que contenen l’adaptació de les disposicions
generals en matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies de
l’ajuntament i totes aquelles que es consideren oportunes en ordre a la
millor gestió del pressupost d’acord amb el que estableix el decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Examinat el pla econòmic i financer que consta a l’expedient i es dóna
per reproduït, redactat en compliment del que disposa l’article 22 del
RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei general d’estabilitat pressupostària.
Atès que el projecte de pressupost esmentat ve acompanyat de la
memòria explicativa i altres documents que es citen a l’article 18 de Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Atès que els art. 25 i 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals
estableixen que en la mateixa sessió en que s’aprova el pressupost s’ha
d’aprovar la plantilla de personal.
Atès l’art. 168 del citat decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, TRLRHL.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
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Primer.

Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici de 2010, els
estats de despeses i ingressos del qual importen la quantitat de
5.182.870 € (cinc milions cent vuitanta-dos mil vuit cents
setanta euros), essent el resum per capítols el següent:

PRESSUPOST D’INGRESSOS:
Cap. 1. IMPOSTOS DIRECTES
Cap. 2. IMPOSTOS INDIRECTES
Cap. 3. IMPOSTOS I ALTRES INGRESSOS
Cap. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Cap. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Cap. 6. ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
Cap. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Cap. 9. PASSIUS FINANCERS

EUROS
955.000 €
180.000 €
751.170 €
1.806.100 €
10.600 €
400.000 €
710.000 €
370.000 €

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

5.182.870 €

PRESSUPOST DE DESPESES:
Cap. 1. DESPESES DE PERSONAL
Cap. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
Cap. 3. DESPESES FINANCERES
Cap. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Cap. 6. INVERSIONS REALS
Cap. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Cap. 9. PASSIUS FINANCERS

EUROS
946.200 €
1.798.250 €
19.600 €
285.820 €
1.620.000 €
408.000 €
105.000 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
Segon.

5.182.870 €

Aprovar la plantilla de personal segons el detall següent:
PERSONAL

SITUACIÓ

GRUP CD CE

FUNCIONARIS
ADMINISTRACIÓ
GENERAL
Secretària-Interventora

Catalina Eva Alemany Covas

A1

27 SI

Administrativa

Berta Jarque i Voltas

C1

20 SI
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Agutzil
Vigilants

Tècnic B
ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL
Arquitecte

Salvador Mateu i Coll
Santi Padrell i Plana
Joan T. Vàzquez i Orellana
Xavier Roch i Adserà
Francisco J. Iborra Martinez
Vacant (concurs oposició)

AP
AP
AP
AP
AP
A2

14
12
12
12
12
16

Josep Llop i Tous

A1

27 SI

PERSONAL EVENTUAL
Adjunt de Secretaria

Jordi Cabré i Martorell

PERSONAL LABORAL FIX
Auxiliars Administratius

Anna Recasens i Recasens
Eduard Padró i Obiol
Núria Gavaldà i Salort
Sandra Real i Núñez
Vacant
Peó de neteja
Vacant
Operaris treballs diversos Ramon Baena i Accensi
Vacant
Paleta
Josep Zaragoza i Solé
PERSONAL LABORAL
TEMPORAL
Auxiliar administratiu
Bibliotecària
Netejador de carrer
Netejadora

Olga Urgel Luelles
Isabel Llavoré i Fàbregas
Avelino Rodrigo i Sanchez
Encarna Gregorio i Rodriguez

Peons

Falco A. Bastos Croccia de Carvalho
Antonio Tarrés Quiroga

Peó de treballs diversos

Ebou Bandeh
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D
D
D
D
D

16
16
16
16
16

E 11
E 11
D 14

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Professors d'Anglès

Richard Colin Tuby, a temps parcial
Ricardo Antonio Lee Baena, a temps parcial

Professors de música

Meritxell Ferré i Saigí, a temps parcial
Xavier Font Rius, a temps parcial
Jordi Adserà i Roig, a temps parcial
Sònia Molina i Llauradó, a temps parcial
Mariona Fernàndez Blanco, a temps parcial

Professor de plàstica

Jordi Solé i Blanco, a temps parcial

Monitoratge Ludoteca

Vacant, a temps parcial

Tercer.

Aprovar les Bases d’execució del pressupost i la modificació
del catàleg de llocs de treball tipus de l’ajuntament.

Quart.

Aprovar el pla econòmic i financer que aconsegueix
l’estabilitat pressupostària en el termini màxim de tres anys i
trametre’n una còpia a la Direcció General de Política
Financera i Assegurances del Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat.

Cinquè. Aprovar l’inventari de béns i drets de la corporació.
Sisè.

Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de
15 dies hàbils, durant els quals podrà ser examinat i es podran
formular reclamacions davant del Ple de l’ajuntament,
transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap
reclamació es tindrà per definitivament aprovat; altrament,
es portarà de nou al ple als efectes de resoldre sobre les
reclamacions presentades.

2. INCORPORACIÓ DE PART DEL ROMANENT DE TRESORERIA PER A SER
APLICAT A NOVES INVERSIONS DEL PRESSUPOST.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
L’ajuntament considera convenient efectuar determinades inversions
durant aquest exercici per a les quals no hi ha partida en el pressupost;
tanmateix, es disposa de romanent de tresoreria suficient per a poder-les
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tirar endavant, motiu pel qual es proposa la present Modificació de
crèdits.
Aquestes inversions són: la remodelació de les piscines de Mas de
Pallarès, la remodelació de la plaça de la vila i la creació d’una partida
d’espais urbans i serveis públics, destinada a aquelles inversions que cal
fer front al llarg de l’any i que no compten amb partida específica en el
pressupost.
-

La Remodelació de les piscines de Mas de Pallarès: Es tracta de
procedir a la renovació total de les piscines d’aquesta
urbanització que havien estat construïdes pel promotor fa gairebé
20 anys i que avui es troben en un estat totalment obsolet i
inservibles. Aquesta zona d’equipament esportiu, inicialment de
titularitat privada, actualment és de propietat municipal com a
conseqüència de la permuta efectuada per l’ajuntament fa
aproximadament tres anys.
Amb aquesta finalitat s’ha redactat un projecte bàsic que
comprèn la remodelació total d’ambdues piscines, una per a
adults i una de més petita per a la canalla, amb la corresponent
depuradora i installacions necessàries pel seu funcionament, amb
un pressupost estimat en 210.000 euros.

-

En quant a la Remodelació de la plaça de la vila, es tracta
bàsicament de la renovació del paviment existent mitjançant la
collocació d’un nou paviment de pedra natural que dignifiqui
aquest espai en que es troba la Casa de la vila, com al seu dia es
va fer amb el replà de l’església i el seu entorn. Aquesta
remodelació junt amb les obres d’ampliació de l’edifici consistorial
inaugurades fa ben poc, representaran sen dubte una millora
important en aquesta plaça; cal tenir en compte que les anteriors
obres d’urbanització d’aquest espai tenen més de 50 anys, doncs
es van efectuar l’any 1954.
En aquest sentit, doncs, s’ha encarregat el projecte de
remodelació a l’arquitecte municipal, per a la seva tramitació i
aprovació, inicialment, amb una previsió de despesa de 90.000
euros.
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-

Espais urbans i serveis públics, amb una dotació de 80.000 euros,
com en pressupostos anterior, donarà cabuda a totes aquelles
obres que és necessari escometre durant l’any i que, com ja hem
dit, no disposen de partida pressupostària específica perquè
poden ser de molt diferent naturalesa i no estan programades.

Conseqüentment mitjançant Decret de l'alcaldia número 2010/276, de
26 d’abril, s'ha iniciat l’expedient núm. 2010/01 de modificació de crèdit
per crèdit extraordinari.
Considerant el que estableix 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.
Vist el que estableixen les Bases d’execució del pressupost municipal.
Vist l’informe d’intervenció, que consta a l'expedient i és dóna per
reproduït.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

fun.
4
4
4

Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2010/01,
de crèdit extraordinari, que es finançarà amb càrrec al
romanent de tresoreria, segons el detall següent:

econ.
Denominació de la partida
61101 Espais urbans i serveis públics
61112 Remodelació plaça de la vila
62230 Remodelació piscina Mas de Pallarès
Total modificació

Segon.

Modificació
80.000 €
90.000 €
210.000 €
380.000 €

Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública, en el ben
entès que si no es produeixen reclamacions s’entendrà
definitivament aprovat i que no produirà efectes fins a
l’aprovació definitiva del pressupost municipal per a l’exercici
de 2010.
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3. APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS PUNTUALS DEL POUM NÚM. 01,
RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE LA DENSITAT D’HABITATGES DE L’ÀMBIT DEL
SECTOR 48 I NÚM. 02 RELATIVA A L’AMPLIACIÓ DE L’ÀMBIT DELS SERVEIS
TÈCNICS AMBIENTALS AL CAMÍ DE COLL CANUT.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Aprovat el Text Refós del Pla d’ordenació urbanística municipal del
Catllar per la Comissió Territorial d’urbanisme de Tarragona en data 12
de novembre passat i publicat al Diari Oficial de la Generalitat en data
9 de febrer del corrent, es van detectar un seguit d’errors materials que
s’havien de corregir. Així en data 3 de març de 2010 es sollicità d’acord
amb les indicacions dels serveis territorials la seva correcció a la Comissió
Territorial d’Urbanisme.
En sessió de data 18 de març de 2010, la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Tarragona acordà corregir 3 de les errades materials, referides
respectivament al Catàleg de masies; a l’àmbit del Pla especial del
centre penitenciari de Mas d’Enric i als paràmetres urbanístics aplicables
al carrer Elionor de Pallars. En quant a les altres dues correccions que
després es dirà, la Comissió va considerar millor tramitar-les com una
modificació puntual.
Així, doncs, la primera modificació puntual del POUM (núm. 01) afecta
l’article 154, paràmetres urbanístics del sector 48, Masia de Boronat 2, de
la normativa del POUM.
En aquest sentit, pels sectors residencials de sòl urbanitzable delimitat, el
text refós del POUM distingeix una densitat bruta per habitatges lliures i
una densitat per habitatges destinats a algun tipus de protecció oficial.
Així, pel que fa als sectors encara per edificar i destinats a l’edificació
d’habitatges unifamiliars, la densitat bruta per habitatges lliures actual es
correspon amb la densitat total que preveia el planejament general
anterior i que era de 10hab/Ha. Amb el POUM, en aquests sectors, a més
de la densitat per habitatges lliures, es preveu una densitat d’habitatges
per a protecció oficial equivalent a 7,5hab/Ha.
Al sector 48 (Masia Boronat 2), per error, es va assignar una densitat
sensiblement inferior que no té cap raó de ser i que s’ha d’igualar amb
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coherència amb la resta de sectors residencials de sòl urbanitzable
delimitat.
Per tant, a l’art. 154 s’hauria de modificar la densitat bruta, que passarà
a ser:
habitatges lliures
10 hab/ha
habitatges HPP
7,5 hab/ha
i, per tant, també el nombre d’habitatges, que passarà a ser:
Nombre habitatges renda lliure màxim
Nombre habitatges HPO mínim
Nombre habitatges HPC mínim
Total habitatges

39
19
9
67

La segona, modificació puntual del POUM (núm. 02) fa referència als
serveis tècnics ambientals al camí de Coll Canut.
Durant la tramitació del POUM va sorgir la necessitat de construir un
dipòsit d’aigua potable de 2.000 m³ per millorar l’abastament del nucli
poblacional i els sectors més propers. La situació del dipòsit havia de ser
al costat de l’actual, al camí del Coll Canut on el planejament preveia
una zona de serveis tècnics ambientals, però s’havia d’adquirir la finca
amb urgència i, fins que es desenvolupés el planejament, era complicat
adquirir-ne una de les previstes atès que existeixen construccions
actualment en ús. En canvi, es van trobar moltes facilitats en una finca
situada a l’altre costat del camí, amb una superfície de 1.200 m2 en sòl
no urbanitzable segons les Normes Subsidiàries vigents i en sòl no
urbanitzable rural segons el POUM en l’estat de tramitació en el qual es
trobava en aquell moment. Tots dos instruments permetien la
construcció del dipòsit i el projecte s’havia de tramitar de conformitat
amb l’informe de secretaria de data 19 de gener de 2009, i ésser
considerat un projecte d’actuació d’interès general en sòl no
urbanitzable.
La tramitació d’aquest projecte no es va iniciar a temps i, mentrestant es
va produir l’aprovació definitiva de la Comissió d’Urbanisme de
Tarragona (acord de 22 d’abril de 2009) en el qual s’imposava (punt
1.6.2) ajustar les claus de sòl no urbanitzable a les determinacions del Pla
Territorial, tot i que encara no s’havia aprovat definitivament. Això va
comportar que la major part de sòl rural passés a ser d’interès ecològic i
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paisatgístic i, més concretament, la finca on es construïa el dipòsit, que
n’és una mínima part.
La modificació ha de consistir, doncs, en qualificar aquesta parcella de
1200 m2 de Serveis Tècnics Ambientals en sòl no urbanitzable d’acord
amb el plànol obrant a l’expedient.
L’article 94 del TRLUC estableix que la tramitació de les modificacions
puntuals dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal segueixen la
mateixa tramitació que aquests. En conseqüència correspon a
l’Ajuntament l’aprovació inicial i la provisional i a la CTUT l’aprovació
definitiva. Aprovada inicialment la modificació es posarà a informació
pública per un termini d’un mes.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.- Aprovar les modificacions puntuals del POUM núm. 01 i 02
esmentades a la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Sotmetre les modificacions puntuals a exposició pública per un
termini d’un mes.
I, essent les nou i vint-i-cinc minuts del vespre, i no havent-hi més
assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la
secretària, estenc la present acta.
Vist i Plau,
L’Alcalde

La Secretària,
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