Ajuntament del Catllar

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
DEL DIA 11 D’ABRIL DE 2013

A la Casa de la Vila del Catllar, sent les sis de la tarda del dia onze d’abril de
l’any dos mil tretze, sota la Presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina,
alcalde-president,
president, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs. regidors que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària del Ple de
l’ajuntament, amb l’ordre del dia que després es dirà.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Josep M Gavaldà i Colomina
REGIDORS:
Carles Guillén i Montserrat
Sílvia Juanes i Ribas
M Goretti Gatell i Anglès
Antonio López i López
Montserrat Inglès i Novell
Joan Morlà i Mensa
Francesc Virgili i Güell
Teresa M Canela i Armengol
Marcelo Javier Tarantino
Fernando Martínez del Campo
SECRETÀRIA:
lemany i Covas
Catalina Eva Alemany
ORDRE DEL DIA DEL PLE:
1. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió
ordinària de data 10 de gener de 2013.
2. Informe de l’alcaldia.
3. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió
ordinària núm. 2013/004 al 2013/162.
4. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva del pressupost municipal
per a l’any 2013, de les seves bases d’execució i de la plantilla orgànica de
personal de l’ajuntament.
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5. Proposta donar compte de l’aprovació
l’aprovació de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2012.
6. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de
tarifes de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids
sò
urbans.
7. Proposta de donar compte de l’aprovació definitiva del Reglament regulador
del servei de vigilants municipals de l’ajuntament.
l’ajuntament
8. Proposta de ratificació
atificació del Decret núm. 2013/123, d’acceptació de la
subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament
d’Ensenyament de la Generalitat per
sufragar les despeses d’escolarització de la llar d’infants municipal i aprovació
del conveni regulador de l’ajut.
9. Proposta de ratificació
atificació del Decret núm. 2013/136, d’aprovació del Conveni
Marc de Col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i els
ajuntaments d’Altafulla, el Catllar, Creixell, la Nou de Gaià, la Pobla de
Montornès, Renau, la Riera de Gaià, Roda de Barà, Salomó, Torredembarra i
Vespella de Gaià, per a l’execució d’actuacions de desenvolupament local
l
en
l’àmbit turístic per al desenvolupament socioeconòmic del Baix Gaià vigent
fins a 31 de desembre de 2013.
10. Proposta de ratificació
atificació del Decret núm. 2013/141, d’aprovació de les
bases reguladores del concurs d’idees per al disseny d’un “monument”
commemoratiu de l’onze de setembre al municipi i la seva convocatòria.
atificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 19 de
11. Proposta de ratificació
febrer de 2013 de delegació de competències al Consell Comarcal per a la
inclusió de l’obra de millora de l’enllumenat públic dels carrers de l’Eixample al
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, quadrienni 2013-2016.
2013 2016.
12. Proposta d’aprovació de la xifra de població del municipi referida a 1 de
gener de 2013, xifrada en 4.166 habitants (2.150 homes i 2.016 dones).
d
13. Proposta d’aprovació del compte de recaptació en voluntària no liquidable,
liquidable i executiva corresponent a l’exercici de 2012, que formula
l’organisme autònom de recaptació de tributs de la Diputació de Tarragona
(BASE).
provació del calendari de pagament de tributs i de la resta
14. Proposta d’aprovació
d’ingressos de dret públic per a l’exercici 2013 dels que tenim delegats a la
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Diputació de Tarragona la gestió del cobrament dintre del termini de pagament
en voluntària.
15. Proposta d’aprovació inicial dels padrons de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica, sobre les taxes d’escombraries, del cementiri municipal i
sobre les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via per
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena,
corresponents a l’any 2013.
2013
16. Proposta d’aprovació inicial de la modificació de tarifes de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans per la inclusió de la tarifa
aplicable als magatzems i edificis anàlegs.
17. Proposta de donar compte de l’informe de secretaria-intervenció
secretaria intervenció relatiu al
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i
del deute viu del pressupost municipal de l’exercici de 2013, de conformitat
amb allò establert per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
18. Proposta de donar compte de l’informe de secretaria-intervenció
secretaria intervenció relatiu al
compliment dels objectius
ctius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i
del deute públic a l’expedient de liquidació del pressupost municipal de
l’exercici de 2012, de conformitat amb allò establert per l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
l obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
19. Proposta d’aprovació de l’inici de l’expedient per a l’alteració dels límits del
Terme Municipal.
20. Moció que presenten els grups municipals de CiU i UNICAT de suport a la
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, aprovada
pel Ple del Parlament de Catalunya.
Catalunya
21. Moció que presenta el grup municipal del PSC instant el govern
go
català a
iniciar el diàleg amb el govern de l’Estat sobre el dret a decidir del poble de
Catalunya.
22. Moció que presenta el grup municipal d’UNICAT per a la creació d’horts
socials.
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23. Moció que presenta el grup municipal del PSC de rebuig a la reforma
r
de
l’administració local que planteja el Govern del PP.
24. Precs i preguntes.
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del
dia.
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de
data 10 de gener de 2013.
S’aprova per unanimitat i sense cap esmena l’esborrany de l’acta de la sessió
ordinària de data 10 de gener de 2013, l’esborrany de la qual havia estat
tramès juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquest Ple.
2. Informe de
e l’alcaldia.
El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
a) S’informa que mitjançant
itjançant Decret 155/2012, de 20 de novembre, el
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, ha aprovat la
convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya
Catalunya per al quadrienni
2013-2016
2016 per al finançament d’inversions i, com a novetat, per el
finançament de costos derivats de l’article pressupostari 21: reparacions
manteniments i conservació, amb una assignació de 44.815,30
44.815,30 € per anualitat.
Amb l’objecte de concórrer a aquesta convocatòria, i per tal d’assolir el màxim
de finançament possible, per part de la Junta de govern de l’ajuntament s’ha
aprovat inicialment la memòria valorada de “Construcció d’un centre de dia”,
dia”
amb un pressupost d’execució per contracta de 1.060.262,50 € (IVA inclòs),
redactada per l’arquitecte municipal, Sr. Josep Llop i Tous. Aquesta memòria
contempla la recuperació i rehabilitació de la Masia de Queralt amb les
ampliacions i adequacions necessàries
necessàries per a ser destinada a la finalitat
indicada de centre de dia.
Per tirar endavant aquest important equipament i atès el seu important cost
d’execució, caldrà obtenir els 500.000 € de quantia màxima
àxima subvencionable a
que es pot arribar; a aquest finançament
fina
caldria afegir-hi
hi la part corresponent
a l’anualitat de 2014 del pla de despesa corrent del mateix PUOISC, així com
l’import anual corresponent del Pla d’Acció Municipal que gestiona la
Diputació, amb 85.925,61 € més. La resta fins al total de la inversió
i
correspondria assumir--la
la l’ajuntament, amb recursos propis.
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En aquest sentit, i d’aconseguir el finançament amb les aportacions
esmentades, es procediria a redactar el projecte de l’obra.
Alhora, i tal com es tractarà en el punt corresponent de l’ordre
l
del dia
d’aquesta mateixa sessió, s’ha previst la inclusió de l’obra de millora de
l’enllumenat públic dels
els carrers de l’Eixample, amb un pressupost orientatiu de
108.384,15 €, dins dels projectes que el Consell Comarcal del Tarragonès
Tarragon
sol·licitarà incloure al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.
Respecte als ajuts convocats pel Departament d’Agricultura,
d’Agricultur
Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat per al finançament
d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya per l’any 2013, hem
concorregut amb el projecte redactat al seu dia per la Diputació per a la
“Recuperació d’un tram del riu Gaià al seu pas pel terme municipal del Catllar”
anul·lant aquelles partides d’obra del projecte imputables a la recirculació
d’aigua que el document contemplava inicialment, però que actualment no és
necessària per quant aquest tema s’ha resolt
resolt amb el conveni per la
recuperació del cabal mediambiental signat entre l’ACA i Repsol. L’ajut
sol·licitat és de 30.000 € que és el màxim
àxim que preveuen les bases de la
convocatòria. Per altra banda, estem negociant amb els responsables de
Repsol per tal de
e cercar un nou acord que permeti que aquesta empresa
financi la part de la inversió del projecte esmentat no subvencionada.
Finalment, s’informa que en el marc de la convocatòria de subvencions
s
del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat per sufragar
sufra
les despeses
d’escolarització de la llar d’infants
d’infants municipal ens han estat concedits 1300 €
per alumne.
b) Respecte de les convocatòries d’ajuts de la Diputació de Tarragona, hem
concorregut a les següents:
- Com ja hem avençat a l’informar del finançament de l’obra del PUOSC, s’ha
aprovat la convocatòria
catòria del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de
Tarragona, quadrienni 2013-2016,
2013 2016, a la que l’ajuntament concorrerà en la seva
modalitat de finançament de despesa corrent i en la que ens corresponen un
total de 343.702,19 €, equivalents a 85.925,61 € per
per anualitat.
- Programació i activitats de foment cultural, amb un pressupost de les
activitats previstes de 32.800 euros i un màxim subvencionable de 9.000 €,
per subvenir el cost de l’organització del carnaval, Sant Jordi, fira d’artesans,
concurs de puzles,
zles, concerts al castell, Diada de l’Onze de Setembre,
estampes nadalenques i programació cultural estable al centre cultural.
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- Subvencions
ubvencions destinades a inversions en equipaments municipals d’interès
ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials
patrimonials i de valor cultural, per
a la segona fase del projecte de millora dels audiovisuals del Centre
d’Interpretació dels castells del Baix Gaià, amb un pressupost de 20.475,62
euros i amb una aportació màxima de 9.000 € a la que s’hi ha d’afegir la
concurrència a la línia específica per al finançament de despeses de gestió i
funcionament de la que podem rebre una aportació de fins a 3.000 €.
- Ajuts per a actuacions destinades a la prevenció local d’incendis forestals
for
per a la neteja i manteniment de zones perimetrals d’urbanitzacions, amb un
pressupost de les tasques de 31.144,23 euros i un màxim subvencionable de
12.000 €.
- Ajuts per a actuacions destinades al finançament de despeses derivades del
funcionament,
t, conservació i manteniment de consultoris mèdics locals, amb un
pressupost de 14.400 euros i un màxim subvencionable de 6.000 €.
- Subvencions per actuacions del programa de protecció de la salut pública,
amb una previsió de despesa total de 18.145 euros
euros per dur a terme el servei
de socorrisme aquàtic de les piscines municipals i amb una aportació màxima
de la Diputació de 8.000 €.
- Ajuts per a actuacions incloses al
al programa de protecció de la salut pública
per a la millora de la qualitat de l’aigua de
de consum humà, consistents en la
neteja dels dipòsits de capçalera i la despesa generada per la realització de les
analítiques sanitàries de control de l’aigua subministrada, amb un pressupost de
10.000 euros i un màxim subvencionable de 8.000 €
ions per actuacions del programa de protecció de la salut pública per
- Subvencions
la reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues, amb
un cost estimat de 5.406 euros i un ajut sol·licitat de 4.325 €.
c) Respecte de les convocatòries d’ajuts
d’ajuts del Consell Comarcal, ens han estat
atorgats els següents:
- Ajuts a l’ensenyament d’arts plàstiques als centres d’ensenyament primari i
secundari obligatori, corresponents al curs 2012-2013,
2012 2013, amb una aportació de
592,68 euros.
- Ajuts al funcionament de l’escola municipal de música durant el curs 20122012
2013, amb una aportació de 7.917,20 euros.
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- Ajuts a l’ensenyament d’adults durant el curs 2012-2013,
2012 2013, classes d’anglès,
amb una aportació de 2.452,03 euros.
d) Respecte de les subvencions promogudes per
per l’ajuntament s’informa que
s’ha obert la convocatòria per sol·licitar els ajuts destinats a l’adquisició de
llibres de text per als alumnes de l’escola l’Agulla pel curs 2012-2013.
2012
Alhora, s’han concedit diferents ajuts al personal de l’ajuntament en virtut
v
del
fons social aprovat al seu dia per import total de 3.495 €.
e) Respecte a instruments de planejament i gestió urbanística, s’informa que
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, mitjançant sengles acords
de data 4 d’abril de 2013, ha aprovat definitivament els expedients promoguts
per l’ajuntamentt de modificació puntual números 3 i 4 del POUM relatius a la
modificació de les condicions d’ús de la sub-clau
sub clau 24, sòl no urbanitzable
d’interès ecològic i paisatgístic i d’inclusió de l’ús de restauració en sòl urbà,
respectivament.
També s’informa que en data 21 de gener de 2013 s’ha aprovat inicialment el
projecte d’urbanització del sector 18 del POUM, Manous 2, promogut per la
junta de compensació.
f) Respecte de la piscina municipal de la Torre d’en Guiu s’ha procedit a la
reparació d’unes fuites detectades
detectades al final de la temporada passada. En primer
terme es va contractar una empresa especialitzada per a la localització de la
fuita, que va realitzar les seves tasques el passat mes de febrer i
posteriorment s’ha procedit a la seva reparació per part de l’empresa Juan
Suñe, SA. El que semblava que podia tractar-se
tractar se d’un problema greu, doncs
les primeres prospeccions feien pensar en que la fuita era just sota el vas de
la piscina, al final no ha estat així, sinó que es tractava del trencament d’un
tub fora del vas.
g) El cabal mediambiental del riu Gaià, que de conformitat amb l’acord assolit
al seu dia entre l’Agència Catalana de l’Aigua i Repsol es nodreix de l’aigua
del pantà quan aquesta es troba per sobre d’una determinada cota, ha posat
novament de manifest que el col·lector d’aigües residuals de la urbanització la
Cativera, part del traçat del qual discorre per la llera del riu, fou executat
deficientment, doncs s’hi infiltra aigua i aquesta situació genera l’increment de
les aigües aportades a l’EDAR d’Altafulla. L’any passat ja es requerí
l’arranjament de les deficiències sense que els treballs realitzats hagin assolit
el fi pretès. Recentment s’ha realitzat visita d’inspecció per part de tècnics de
l’ACA, l’arquitecte municipal i la direcció facultativa
facultativa de l’obra per avaluar les
tasques de reparació efectuades per l’empresa constructora de les obres
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d’urbanització de la Cativera i, en tot cas, resoldre definitivament aquesta
deficiència.
h) S’informa que s’ha assolit un acord de participació econòmica per al
cofinançament dels treballs de millora i ampliació de l’equipament audiovisual
del Centre d’interpretació dels castells del Baix Gaià, amb seu al castell de la
vila, amb una aportació de 50.000 € distribuïda
ïda en les anualitats de 2013 i
2014.
14. Així doncs, properament procedirem a la signatura del corresponent
conveni amb Repsol del que s’informarà al seu moment.
i) Durant el passat estiu a la urbanització Pins Manous es va poder observar la
baixada de la cota de la columna d’aigua del pou que
que abasteix la urbanització,
amb el risc de patir problemes en el servei, que finalment no es van produir.
Això aconsella disposar d’una alternativa en el proveïment d’aigua per si al
llarg del proper estiu es tornen a produir aquesta situació. Amb aquesta
aquest
finalitat i mentre no es realitzi la gestió integral del subministrament d’aigua
potable al municipi, ja sigui a través d’Ematsa o d’alguna altra empresa que al
seu moment en resultés concessionària, s’està treballant en una solució
provisional i de baix cost que passa per negociar la connexió amb el pou
Boronat, proper al sector, amb la instal·lació, si fos el cas, d’una canonada de
connexió. Així doncs, properament es parlarà amb els Srs. Boronat per tal de
resoldre aquesta situació, en el supòsit que es
es produís algun problema en el
referit pou de Pins Manous.
j) El passat 14 de febrer es va realitzar la reunió de les comissions municipals
de delimitació per a la delimitació dels termes municipals de Tarragona i el
Catllar que va posar de manifest discrepàncies
discrepàncies de poca magnitud entre el límit
d’ambdós municipis. Arran d’aquestes discrepàncies es considera convenient
revisar les confrontacions amb la resta de municipals que limiten amb el
nostre per resoldre algunes diferències existents, principalment amb la
Secuita i Vespella de Gaià. En aquest sentit s’ha inclòs una proposta d’acord
en l’ordre del dia d’aquesta sessió, que després passarem a tractar.
k) El Club Esportiu de futbol del Catllar, en col·laboració amb el Sr. Raul
Martín Santilaya, persona amb una notable experiència en l’organització
d’events esportius, ha programat un campus de futbol 7 per a la dinamització
del futbol base a la nostra vila, distribuït en set jornades i amb una participació
de l’ordre de 350 equips. Es preveu que comencin al proper mes d’abril i la
presentació oficial davant els mitjans de comunicació es farà el proper dijous a
la Torre d’en Guiu.
Essent les sis i trenta-dos
trenta dos minuts de la tarda s’incorpora el Sr. Fernando
Martínez del Campo, que havia excusat el seu retard.
retard
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l) A l’espera que la Generalitat executi el ramal de subministrament d’aigua
potable per abastar el centre penitenciari de Mas d’Enric, per la Junta de
govern ha estat aprovat inicialment el projecte de “portada d’aigua potable al
dipòsit de la urbanització
urbanització Mas de Panxé”, redactat per l’enginyer tècnic
industrial Anton M. Anglès Cunillera, amb un pressupost d’execució per
contracta de 73.928,27 €, IVA inclòs,
òs, i que derivant de la canonada
esmentada ha de proveir el nou dipòsit. Aquest projecte podrà ser executat un
cop hagi estat construït el nou ramal des de les instal·lacions del Consorci
d’aigües de Tarragona que subministrarà la presó.
m) D’acord amb les previsions contemplades en el pressupost en quant a
l’ampliació de l’equipament del Centre d’interpretació
d’interpretació dels castells del Baix
Gaià, la Junta de govern ha adjudicat una primera fase dels treballs
consistents bàsicament en la creació d’un audiovisual en 3d que permetrà
contemplar l’evolució constructiva del castell al llarg dels segles. L’adjudicació
L’adjudicaci
s’ha efectuat a productora Produktia (PDK), per un import de 20.408 € (IVA
inclòs), de conformitat amb l’oferta presentada.
n) S’ha acceptat la subrogació de l’empresa Limpiezas y Mantenimientos
Muñoz, SLU respecte Limpiezas Tarraco, SL per a la prestació
presta
del servei de
neteja de l’escola l’Agulla, que actualment es troba en situació de pròrroga fins
a la nova licitació que es produirà durant aquest any 2013.
o) Tal i com ja es va informar en l’anterior plenari, l’ajuntament va sol·licitar a
la Diputació
ó l’adequació de les voreres de la urbanització la Bonaigua i
resoldre adequadament les diferències de cota existents com a conseqüència
de les diferència de rasant entre la carretera i el vial de la urbanització que
transcorre en paral·lel. També es va demanar
demanar un nou accés a la urbanització,
només d’entrada, des de la cruïlla de davant del cementiri, amb la qual cosa
milloraria notablement la mobilitat del sector. En aquest sentit els Serveis
Tècnics Territorials de la Diputació han redactat el corresponent
corresponen projecte, el
qual ha estat informat favorablement per l’ajuntament i confiem que pugui
licitar-se
se i adjudicar aquest mateix any.
p) La regidora Sra. M Goretti Gatell explica que el proper dia 14 es celebrarà
una duatló amb una participació prevista de 500 corredors. Com a novetat
respecte d’aquesta prova que realitzem cada any, s’ha previst la realització
d’un circuit especial per a nens i nenes.
També informa que el proper 12 de maig es farà la pedalada BTT Open
Natura, que per a la present edició comptarà
comptarà amb tres circuits, de 20, 40 i 60
km respectivament.
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El Sr. alcalde explica que inicialment era reticent a programar aquestes
activitats pels costos, tant directes com addicionals, que comporten la seva
organització, en uns moments econòmicament complicats;
complicats; però s’ha valorat
favorablement la contenció en la despesa que han proposat les empreses
organitzadores i a més cal tenir en compte la difusió que es fa del nostre
municipi.
Intervé el Sr. Francesc Virgili dient que hi ha gent que no s’assabenta
s’assabent de la
realització d’alguns d’aquests esdeveniments. Que potser caldria posar
cartells a nivell del poble.
La Sra. Gatell respon que s’ha prioritzat la difusió mitjançant internet i les
plataformes com el facebook.
El Sr. alcalde diu que, certament, tenim
tenim dificultats de comunicació a la
població dels esdeveniments que organitza l’ajuntament i que es treballarà per
solucionar-ho;
ho; però, afegeix l’alcalde, hi ha gent que sovint utilitza aquest
argument com a excusa.
q) El proper dia 19 hi ha programada a l’auditori del centre cultural la trobada
de corals de gent gran del Tarragonès que organitza el Consell Comarcal. Es
preveu que hi participin quatre corals de gent gran de la comarca, i l’acte és
obert a tot el públic. L’ajuntament oferirà un petit refrigeri
refrigeri als participants una
vegada acabat l’acte, al qual es preveu l’assistència del president del Consell
comarcal i altres autoritats i/o representacions.
De tot el qual els reunits es donen per assabentats.
3. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats
adoptats des de l’última sessió
ordinària núm. 2013/004 al 2013/162.
El Sr. alcalde dóna compte dels decrets emesos del núm. 2013/004, de data 8
de gener de 2013, al 2013/162, de data 4 d’abril de 2013.
Els reunits es donen per assabentats.
4. Donar compte de
e l’aprovació definitiva del pressupost municipal per a
l’any 2013, de les seves bases d’execució i de la plantilla orgànica de
personal de l’ajuntament.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament,
l’ajunt
per unanimitat, acorda:
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El ple de l’ajuntament, en sessió de data 10 de gener de 2013, per unanimitat,
va aprovar inicialment el pressupost municipal per a l’any 2013, les seves
Bases d’execució i la plantilla orgànica de personal.
Atès que efectuat
uat el tràmit d’informació pública mitjançant la seva publicació al
Butlletí Oficial de la Província número 12, de data 15 de gener, i al tauler
d’anuncis de l’ajuntament, sense que s’hagin presentat al·legacions, d’acord
amb el que preveu l’article 20 del RD 500/1990, de 20 d’abril que desenvolupa
el Títol VI del Text refós la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el
pressupost es considera definitivament aprovat.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva
nitiva del pressupost municipal per a l’exercici de 2013, de les
seves bases d’actuació i de la plantilla orgànica de personal.
5. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2012.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El Sr. alcalde dona compte del decret número 2013/161, de 3 d’abril de 2013,
de liquidació del pressupost de 2012, amb el següent resultat:
“Primer. Aprovar la liquidació
liquidació del pressupost propi de l’Ajuntament del Catllar
presentada per la Intervenció municipal, corresponent a l’exercici
2012, d’acord amb el següent resum:
a)
b)
c)
d)

Obligacions reconegudes pendents de pagar:
Drets reconeguts pendents de cobrar:
Resultat pressupostari ajustat:
Romanent de Tresoreria:

634.819,21€
1.207.043,14
1.207.043,14€
-106.020,84€
549.589,31€

-

Afectat a despeses amb finançament finalista
Per despeses generals

25.000,00 €
83.781,81 €

e) Romanent de Crèdit
-

D’incorporació obligatòria
D’incorporació voluntària
No incorporable
Retingut:

455.539,60€
25.000,00€
0,00€
387.893,93€
42.645,67€
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En conseqüència, el Ple de l’ajuntament
l’ajuntam
acorda donar-se
se per assabentat.
6. Donar
onar compte de l’aprovació definitiva de la modificació de tarifes de
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 10 de febrer de 2013, per unanimitat,
va aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa
per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids
urbans, per increment de tarifes.
Atès que efectuat el tràmit d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 17, de data 21 de
gener de 2013 i al tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin
presentat al·legacions, d’acord amb el que preveu l’article 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
activit
i
serveis dels ens locals, l’acord inicial ha esdevingut definitiu.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora la taxa
per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids
urbans.
7. Donar
onar compte de l’aprovació definitiva del Reglament regulador del
servei de vigilants municipals de l’ajuntament.
l’ajuntament
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia,
aldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
El ple de l’ajuntament, en sessió de data 10 de gener de 2013, per unanimitat,
va aprovar inicialment el Reglament regulador del servei de vigilants
municipals.
Atès que efectuat el tràmit d’informació
d’informació pública mitjançant la publicació del
corresponent edicte al Butlletí oficial de la província número 17, de data 21 de
gener de 2013, i al tauler d’edictes de la corporació, sense que s’hagin
presentat al·legacions, d’acord amb el que preveu l’article 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, l’acord inicial ha esdevingut definitiu.
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En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda donar-se
donar se per assabentat de
l’aprovació definitiva del
de Reglament regulador del servei de vigilants
municipals.
8. Ratificació del Decret núm. 2013/123, d’acceptació de la subvenció
concedida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat per
sufragar les despeses d’escolarització de la llar d’infants municipal
munic
i
aprovació del conveni regulador de l’ajut.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar el següent
Decret de l’alcaldia:
Decret núm. 2013/123, de 5 de març de 2013.
“El 18 de juny de 2007, i després dels tràmits oportuns, l’ajuntament va signar
amb el Departament d’Educació el conveni per a la creació d’una llar d’infants
pública de titularitat municipal, mitjançant el qual s’oficialitza, definitivament,
definitivament
aquest centre, es fixen els criteris bàsics de funcionament i es preveuen
mesures de finançament.
Una de les possibles fonts de finançament que es preveu és l’obtenció de
recursos via subvenció de la Generalitat en funció dels alumnes matriculats al
centre educatiu.
Contràriament al que estava establert i després que per al curs 2009-2010
2009
es
tramitessin els ajuts sense un acord marc regulador dels mateixos, en data 19
de novembre de 2010 es signà un nou acord de col·laboració entre el
Departament i les Entitats Municipalistes, Federació de Municipis de
Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques, per al
finançament de la creació de places públiques de Llar d’Infants i per al seu
sosteniment.
En data 28 de novembre de 2012, mitjançant escrit del Director General de
Centres Públics del Departament d’Ensenyament es posà en coneixement de
l’ajuntament que la subvenció per al curs 2011-2012
2011 2012 quedava establerta a raó
de 1.300 euros per cada alumne.
D’altra banda, la Llei 26/2009, de 23 de desembre,
desembre, de mesures fiscals,
financeres i administratives, en l’article 38, estableix que “les transferències,
les subvencions directes i les subvencions establertes amb caràcter nominatiu
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per la Llei de pressupostos de la Generalitat que es facin a favor de consorcis,
cons
fundacions i altres persones jurídiques per quantia superior a cinquanta mil
euros s’han de formalitzar mitjançant convenis”. D’acord, doncs, amb
l’esmentat se’ns ha tramès el conveni que cal subscriure per poder formalitzar
la subvenció.
Subscrit el conveni, l’ajuntament l’ha de trametre a la Direcció General de
Centres Públics juntament amb l’acord d’acceptació de la subvenció i
certificació de secretaria sobre el cost del servei del curs escolar 2011-2012.
2011
Examinat el Decret 335/2004, de 20 de juliol,
juliol, pel qual es regula la declaració
de la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de Catalunya, en el
qual es preveu una valoració específica per als municipis en el terme dels
quals es declari la implantació d’un equipament penitenciari.
Vistes les competències que m’atorga la legislació de règim local.
En conseqüència, resolc:
Primer.- Acceptar la subvenció concedida pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat per sufragar les despeses d’escolarització
corresponents al curs 2010-2011
2010 011 de la llar d’infants municipal.
Segon.- Aprovar el conveni entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i
l’ajuntament, per al sosteniment del funcionament de centres
educatius de primer cicle d’educació
d’educació infantil de titularitat municipal
per al curs 2011-2012
2011 2012 i la documentació necessària per a la
justificació de l’ajut concedit que consta a l’expedient i es dóna per
reproduïda.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest Decret a la Direcció General de Centres
Públics,
blics, Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres
Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Quart.-

Sotmetre aquest Decret a la ratificació del Ple de l’ajuntament en la
propera sessió que tingui lloc.”

9. Ratificació del Decret núm.
núm. 2013/136, d’aprovació del Conveni Marc de
Col·laboració entre el Consell Comarcal del Tarragonès i els ajuntaments
d’Altafulla, el Catllar, Creixell, la Nou de Gaià, la Pobla de Montornès,
Renau, la Riera de Gaià, Roda de Barà, Salomó, Torredembarra i Vespella
de Gaià, per a l’execució d’actuacions de desenvolupament local en
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l’àmbit turístic per al desenvolupament socioeconòmic del Baix Gaià
vigent fins a 31 de desembre de 2013.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia,
’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar el següent
Decret de l’alcaldia:
Decret núm. 2013/136, de 15 de març de 2013.
“En el marc del desenvolupament i promoció del turisme i juntament amb
Consell Comarcal del Tarragonès, mitjançant
mitjançant el seu organisme autònom
ICODE ara en procés de dissolució, els ajuntaments del Catllar, Altafulla,
Creixell, La Nou de Gaià, La Pobla de Montornès, Renau, La Riera de Gaià,
Roda de Barà, Salomó, Torredembarra i Vespella de Gaià vam convenir la
col·laboració
laboració per a la promoció turística del col·lectiu que formem l’anomenada
agrupació de municipis turístics del Baix.
Els ajuntaments citats i el Consell Comarcal tenen interès en mantenir la
col·laboració llavors iniciada com a mínim fins el 31 de desembre
desem
de l’any en
curs, motiu pel qual s’ha redactat un nou conveni de col·laboració per a
l’execució d’actuacions de desenvolupament local en l’àmbit turístic per al
desenvolupament socioeconòmic del Baix Gaià pel període que va des de la
data de la seva signatura
gnatura i fins al 31 de desembre de 2013, que consta a
l’expedient i es dona per reproduït.
Atès que l’ajuntament té voluntat de mantenir la col·laboració i donar
continuïtat a les actuacions realitzades en el marc de l’anterior conveni.
tències que m’atorga la legislació de règim local.
Vistes les competències
En conseqüència, resolc:
Primer.- Aprovar el Conveni Marc de Col·laboració entre el Consell Comarcal
del Tarragonès i els ajuntaments d’Altafulla, el Catllar, Creixell, la
Nou de Gaià, la Pobla de Montornès,
Montornès, Renau, la Riera de Gaià, Roda
de Barà, Salomó, Torredembarra i Vespella de Gaià, per a
l’execució d’actuacions de desenvolupament local en l’àmbit turístic
per al desenvolupament socioeconòmic del Baix Gaià pel període
comprès entre la data de la seva efectiva signatura i fins al 31 de
desembre de 2013.
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Segon.- Donar trasllat d’aquest Decret al Consell Comarcal del Tarragonès i
al Consorci Turístic del Baix Gaià.
Tercer.- Sotmetre aquest Decret a la ratificació del Ple de l’ajuntament en la
propera sessió
essió que tingui lloc.”
10. Ratificació del Decret núm. 2013/141, d’aprovació de les bases
reguladores del concurs d’idees per al disseny d’un “monument”
commemoratiu de l’onze de setembre al municipi i la seva convocatòria.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar el següent
Decret de l’alcaldia:
Decret núm. 2013/141, de 20 de març de 2013.
“L’ajuntament
L’ajuntament considera oportú erigir un monument commemoratiu del fets de
l’Onze de setembre de 1714.
Per tal de donar un caràcter més reeixit al monument, en col·laboració amb la
demarcació de Tarragona del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, s’ha
redactat el plec de condicions del concurs per al seu disseny,
diss
execució i
instal·lació, essent la premissa bàsica donar la màxima llibertat creativa a
l’artista, tot fixant uns paràmetres mínims d’adequació de l’obra a l’entorn on
s’ubicarà.
El concurs preveu que el cost del monument sigui, com a màxim, de 6.000
6.0 €
(sis mil euros) més IVA, dotant al guanyador del concurs amb un premi de 600
€ (sis-cents
cents euros) i la data límit per presentar les propostes és el proper 30
d’abril de 2013, ja sigui a les oficines municipals de l’ajuntament o a les
dependències del COAC
OAC a Tarragona, sota la condició d’anonimat, el qual
només serà desvelat un cop el jurat designat a l’efecte hagi emès el seu
veredicte.
S’ha considerat adequat ubicar el monument a la Torre d’en Guiu, just al
costat de l’entrada principal de l’espai, esdevenint,
esdevenint, així, un altre element que
singularitzi encara més la zona com a punt de trobada de la població per a
l’exercici de les seves manifestacions lúdiques i socials.
Vist el què disposen els articles 93 i següents de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre,, de contractes del sector públic i demès normativa concordant.
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Vistes les competències que m’atorga la legislació de règim local.
En conseqüència, resolc:
Primer.- Aprovar les bases reguladores del concurs d’idees per al disseny
d’un “monument” commemoratiu
commemoratiu de l’onze de setembre al municipi.
Segon.- Convocar el concurs d’idees esmentat als efectes que els
interessats puguin presentar les seves propostes tant a les oficines
de l’ajuntament com a la seu de la demarcació de Tarragona del
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.
Tercer.- Procedir a la publicació de l’anunci de licitació al BOPT i a la pàgina
web de l’ajuntament i obrir el període per la presentació de
propostes de participació en la licitació.
Quart.-

Difondre les bases i la convocatòria
convocatòria del concurs als mitjans de
comunicació i donar-ne
donar ne trasllat al Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya, demarcació de Tarragona, al Col·legi d'Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Tarragona, al Col·legi Oficial de
Dissenyadors Gràfics de Catalunya,
Catalunya, a l’Escola d’Art i Disseny de la
Diputació de Tarragona i a aquelles altres entitats que estiguin
vinculades al mon del disseny i de la creació artística.

Cinquè.- Sotmetre aquest Decret a la ratificació del Ple de l’ajuntament en la
propera sessió que
q tingui lloc.”
atificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 19 de febrer de
11. Ratificació
2013 de delegació de competències al Consell Comarcal per a la inclusió
de l’obra de millora de l’enllumenat públic dels carrers de l’Eixample al
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, quadrienni 2013-2016.
2013
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda ratificar el següent
acord de la Junta de Govern Local:
Acord de la Junta de Govern
overn de 19 de febrer de 2013.
“Vist el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases
reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 20132013
2016, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 28 de
novembre de 2012.
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Atès que el projecte de “millora de l’enllumenat de les vies urbanes dels
municipis del Tarragonès” suposa una millora de l’eficiència energètica i un
important benefici per la població.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Demanar al Consell Comarcal, la inclusió de la millora de
l’enllumenat públic dels carrers de l’Eixample, d’acord amb el plànol i
el pressupost orientatiu annex, dins dels projectes que el Consell
Comarcal del Tarragonès sol·licitarà incloure al Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya 2013-2016.
2013

Segon.

Delegar al Consell Comarcal del Tarragonès les competències
municipals per la tramitació del corresponent expedient administratiu
i l’execució de l’obra.

Tercer.

En relació a la viabilitat econòmica de l’obra l’ajuntament manifesta:
Que es farà càrrec del cost de la part no subvencionada.
Que es farà càrrec del cost del trasllat dels serveis afectats, o
d’altres, i dels imprevistos que sorgeixin durant l’execució de l’obra.
Que es compromet a pagar en el termini màxim de 21 dies des de
que el Consell ho demani, una vegada feta i certificada l’obra.

Quart.

Es fa constar que aquest Ajuntament:
Que l’actuació s’adapta plenament al Planejament urbanístic vigent
en aquest municipi, essent la situació urbanística
urbanística dels terrenys en
els que se situa l’actuació sol·licitada la de sòl urbà.
Que aquesta actuació no forma part de cap tipus d’obra o servei
inclòs en instruments d’actuació urbanística que els beneficiaris
hagin de sufragar integrament en concepte de càrrega
càrrega urbanística.
Que aquesta Corporació disposa en ferm, dels terrenys, les
servituds, l’energia, les concessions, els permisos i les
autoritzacions, tant oficials com particulars, que són necessaris per
executar l’actuació amb normalitat, i es compromet a aportar els
documents que ho acrediten, si fos necessari.
Que es compromet, a assumir, al seu càrrec, qualsevol incidència
que sobrevingui abans de l’inici de l’actuació o durant la seva
execució, així com les diferències econòmiques que puguin sorgir
per
er altres conceptes.
Que es compromet al manteniment i conservació de l’actuació
objecte de subvenció.
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Cinquè. Sotmetre aquest acord de delegació de competències a la ratificació
del Ple de l’ajuntament en la propera sessió que tingui lloc.”
12. Aprovació
ió de la xifra de població del municipi referida a 1 de gener
de 2013, xifrada en 4.166 habitants (2.150 homes i 2.016 dones).
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
acor
El padró municipal d’habitants és el registre administratiu on consten inscrits
els veïns del municipi i les dades que s’hi comprenen constitueixen prova de
la residència en el municipi i del seu domicili habitual.
L’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, estableix que la formació, manteniment, revisió i custòdia del padró
municipal correspon a l’ajuntament de conformitat amb la legislació estatal i
que seran els propis ajuntaments els encarregats de realitzar
realitzar les actuacions i
operacions necessàries per mantenir actualitzats els padrons de forma que els
continguts d’aquests concordin amb la realitat.
Els articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals,
locals disposa
que els ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb
referència a 1 de gener de cada any, formalitzant les actuacions que s’han dut a
terme durant l’exercici anterior. Aquests resultats
resultats numèrics hauran de ser
tramesos a l’Institut Nacional d'Estadística.
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió
del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2013, que recullen el
resultat de les actuacions
uacions dutes a terme durant l’exercici 2012.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les
variacions produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional
d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual,
me
així com
els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents
fitxers mensuals fins al mes de març de 2012, resultant una xifra de població
del padró municipal d’habitants de 4.166, dels quals 2.150 són homes i 2.016
són dones,, xifra que representa una disminució del 0,22% respecte l’any
2012, que era de 4.175 habitants.
Vist el què disposa l’article 21.1 lletra "s" de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, abans
citada.
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En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

var els resums numèrics general i d’altes i baixes corresponents
Aprovar
a la rectificació del Padró municipal d’habitants d’aquest ajuntament,
referits a la data 1 de gener de 2013, i que contenen la formalització
de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2012. Els resums
que s’aproven són els següents:

RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
CONCEPTES
Població de dret a 1 de gener de 2013
Altes de l’1 de gener de 2012 a 31 de
desembre de 2012
Baixes de l’1 de gener de 2012 a 31 de
desembre de 2012
Segon.

TOTAL HOMES DONES
4.166
2.150
2.016
250
254

Comunicar a l’Institut Nacional d'Estadística la xifra de població a 1
de gener de 2013 que resulta d’aquesta rectificació, juntament amb
el fitxer que conté tots els registres
registres dels habitants empadronats en
aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la
Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la
revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció
de la proposta de xifres oficials de població.

13. Aprovació del compte de recaptació en voluntària no liquidable,
liquidable i executiva corresponent a l’exercici de 2012, que formula
l’organisme autònom de recaptació de tributs de la Diputació de
Tarragona (BASE).
Prèvia
èvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Examinats els comptes de recaptació voluntària no liquidable, de recaptació
voluntària liquidable, i de recaptació executiva dels tributs d’aquest ajuntament
que formula el Servei de Recaptació de la Diputació de Tarragona i que
presenten els següents resultats:
Compte de Recaptació Voluntària No Liquidable (a 14.12.2012):
Total ingressos
1.295.530,39 €
Recàrrec provincial IAE
862,95 €
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Ingressos ajuntament
Premi cobrament BASE
Ingressos líquids ajuntament
Bestretes realitzades
Devolucions realitzades
Altres
Diferència
Diferència a transferir/compensar
sferir/compensar a
l’ajuntament

1.294.667,44 €
48.550,07 €
1.246.117,37 €
884.222,76 €
4.423,84 €
0,00 €
357.470,77 €
357.470,77 €

Compte de Recaptació Voluntària Liquidable (a 14.12.2012):
Total càrrec
142.507,97 €
Baixes Exercici
7.796,85 €
Càrrec líquid
134.711,12 €
Ingressos Ajuntament
88.965,32 €
Ingressos Recàrrec Provincial
614,71
,71 €
Relació deutors
29.656,91 €
Pendent voluntària
15.474,18 €
Pendent ajuntament
15.446,84 €
Pendent Diputació
27,34 €
Pendent any anterior
69.056,44 €
Recàrrec provincial
614,71 €
Ingrés Ajuntament
88.965,32 €
Premi BASE
3.336,24 €
Transferència
85.629,08 €
Compte de Recaptació Executiva (a 14.12.2012):
Saldo
1.320.720,44 €
274.452,05 €
Càrrecs exercici
1.595.172,49 €
Total càrrec
Ingressos exercici
293.024,33 €
Ingressos ajuntament
292.642,72 €
Ingressos recàrrec provincial
381,61
1,61 €
Baixes exercici
27.807,28 €
Total dates
320.831,61 €
Saldo ajuntament
1.272.710,33 €
Saldo Diputació
1.630,55 €
115,89 €
Premi Executiva BASE
Recàrrec constrenyiment BASE
44.909,12 €
Diferència Ajuntament
292.526,83 €
Atès que s’han confrontat
nfrontat les quantitats corresponents a càrrecs líquids i
ingressos amb les dades bancàries de que disposa l’Ajuntament.
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En conseqüència, el Ple de l'ajuntament acorda l’aprovació dels referits
comptes.
14. Aprovació
provació del calendari de pagament de tributs i de la resta
d’ingressos de dret públic per a l’exercici 2013 dels que tenim delegats a
la Diputació de Tarragona la gestió del cobrament dintre del termini de
pagament en voluntària.
voluntària
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
efect
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Mitjançant acord del ple de l’ajuntament de data 30 de desembre de 2010 es
va fixar
ixar el calendari de cobrament dels tributs municipals per a l’exercici de 2011
i següents, per a tots aquells impostos
impostos i taxes delegats a l’Organisme Autònom
de recaptació de tributs de la Diputació de Tarragona (BASE).
El calendari llavors aprovat per l’ajuntament ha sofert variacions de cara a
adaptar-lo
lo a les capacitats organitzatives de BASE respecte al període de
cobrament de cadascun dels trimestres. En atenció a aquestes necessitats de
caràcter operatiu, ha estat necessari variar el període de cobrament d’alguns
dels tributs la gestió dels quals està delegada, tal i com es relaciona en la
taula següent:
TRIBUT
PERÍODE APROVAT
MODIFICACIÓ
IAE
del 29 de juliol al 29 de del 30 de juliol al 30 de
setembre.
setembre.
IBI urbana
del 30 de juny al 30 d’agost
del 28 de juny al 30 d’agost
IBI rústega
del 30 de juny al 30 d’agost
del 28 de juny al 30 d’agost
IBI Caract.
del 30 de juny al 30 d’agost
del 28 de juny al 30 d’agost
Esp.
RSU
del 29 de juliol al 29 de del 30 de juliol al 30 de
setembre
setembre
IVTM
del 31 de març al 31 de maig del 28 de març al 31 de maig
GUALS
del 30 de juny al 30 d’agost
del 28 de juny
ny al 30 d’agost
CEMENTIRI del 30 de juny al 30 d’agost
del 28 de juny al 30 d’agost
CLAVEGUER del 30 de juny al 30 d’agost
del 28 de juny al 30 d’agost
AM
AIGUA
del 29 d’abril al 29 de juny, 1r. del 26 d’abril al 28 de juny, 1r.
trimestre.
trimestre.
del 29 de juliol al 29 de del 30 de juliol al 30 de
setembre, 2n trimestre.
trimestr
setembre, 2n trimestre.
del 28 d’octubre al 28 de del 31 d’octubre al 31 de
desembre, 3r trimestre.
desembre, 3r trimestre.
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del 30 de gener al 30 de març, del 31 de gener
ner al 31 de març,
4t trimestre.
4t trimestre.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Fixar el calendari de cobrament dels tributs municipals per a l’exercici
de 2013 i següents, el que tot seguit s’indica:
TRIBUT
IAE
IBI urbana
IBI rústega
IBI Caract. Esp.
RSU
IVTM
GUALS
CEMENTIRI
CLAVEGUERAM
AIGUA

Segon.

PERÍODE
del 30 de juliol all 30 de setembre.
del 28 de juny al 30 d’agost
del 28 de juny al 30 d’agost
del 28 de juny al 30 d’agost
del 26 d’abril al 28 de juny, 1er sem.
del 30 de juliol al 30 de setembre, 2on sem.
del 28 de març al 31 de maig
del 28 de juny al 30 d’agost
del 28 de juny al 30 d’agost
del 28 de juny al 30 d’agost
del 26 d’abril al 28 de juny, 1r. trim
del 30 de juliol al 30 de setembre, 2n trim.
del 31 d’octubre al 31 de desembre,
dese
3r trim.
del 31 de gener al 31 de març, 4t trim.

Comunicar a BASE el present acord als efectes escaients.

15. Aprovació inicial dels padrons de l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica, sobre les taxes d’escombraries, del cementiri municipal
mu
i
sobre les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena,
corresponents a l’any 2013.
2013
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
efec
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Examinats els padrons corresponents als impostos i taxes següents, referits,
tots ells, a l’exercici de 2013:
- Impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica, el qual importa la
quantitat total de 221.126,22 € (dos-cents vint-i-un
un mil cent vint-i-sis
vint
euros amb
vint-i-dos cèntims).
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- Taxa per la prestació de serveis de recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans, el qual importa la quantitat total
de 399.436 € (tres-cents
cents noranta-nou
noranta
mil quatre-cents trenta-sis
sis euros).
- Taxa per la prestació de serveis del cementiri municipal, el qual importa la
quantitat total de 5.374 € (cinc mil tres-cents setanta-quatre
quatre euros).
- Taxa per les entrades de vehicles a través
través de les voreres i les reserves de via
per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, el
qual importa la quantitat total de 1.400 € (mil quatre-cents
cents euros).
L’article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
estableix que els tributs de cobrament periòdic es poden notificar
col·lectivament mitjançant edictes que ho adverteixin. Alhora, l’article 24 del
Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general
de recaptació determina que la comunicació del període de pagament es
realitzarà de forma col·lectiva mitjançant els corresponents edictes.
En conseqüència, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar els padrons corresponents a l’impost i taxes que seguidament
es relacionen de conformitat amb els imports indicats a la part
expositiva del present acord:
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Taxa municipal per la prestació de serveis de recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
- Taxa municipal per prestació de serveis del cementiri municipal.
- Taxa municipal per les entrades de vehicles a través de les voreres
i les reserves de via per aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena.

Segon.

Sotmetre els esmentats padrons a informació pública durant el termini
de quinze dies, mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí Oficial de la
Província, als efectes que hom pugui presentar les reclamacions que
consideri convenients, quedant definitivament aprovats en el cas que
no se’n produeixin.

16. Aprovació
provació inicial de la modificació de tarifes de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació
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d’escombraries i altres residus sòlids urbans per la inclusió de la tarifa
aplicable als
ls magatzems i edificis anàlegs.
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 té aprovada, entre d’altres, l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per recollida,
collida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids
urbans, les quotes tributàries de la qual es van revisar, per darrera vegada, a
principis del present exercici.
El que es pretén amb aquesta nova modificació és ajustar l’actuació
recaptatòria
aptatòria al principi d’equitativa distribució de la càrrega tributària, doncs
s’ha detectat que hi ha un seguit d’immobles que a hores d’ara no estan
inclosos en cap dels epígrafs en que es distribueix la quota tributària en funció
del seu ús.
Es tractaria,
ia, doncs, d’incloure un nou supòsit o epígraf a les quotes tributaries
actualment vigents, tant a les de l’article 6.2, dirigit als residus domiciliaris, com a
l’article 12.2, regulador dels residus comercials, per tal que els immobles
destinats en exclusiva
iva a magatzem i que siguin edificis independents de
qualsevol altre, passin a tributar, adequadament, en tant que generadors de
residus.
Per tot això, examinades les quotes tributàries vigents, regulades als articles 6.2
i 12.2 de l’ordenança fiscal, es proposa afegir les següents:
CONCEPTE
Residus domiciliaris
Immobles destinats a magatzem

TARIFA
154 euros

Residus comercials
Epígraf sisè. Magatzems

154 euros

Alhora, i exclusivament destinat a aquests i amb caràcter rogat, es preveu
incloure
e una bonificació del tipus del 50% de la quota tributària per a aquells
locals la superfície dels quals sigui igual o inferior a 60 m2 de superfície.
Examinat l’estudi econòmic i financer redactat a l’efecte per la secretàriasecretària
interventora de l’ajuntament,
l’ajuntament, que consta a l’expedient i es dona per reproduït.
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Examinat, així mateix, l’informe de la secretària de l’ajuntament en quant al
procediment a seguir, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
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
im 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
vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la corporació.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Segon.

Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació dels articles 6.2 i
12.2, relatius, respectivament, a la quota tributària
tributària tant per residus
domiciliaris com comercials, de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres
residus sòlids urbans, als quals s’afegiran els nous supòsits
tributaris i tarifes que seguidament
seguidam
es relacionen:
CONCEPTE
Residus domiciliaris
Immobles destinats a magatzem

TARIFA
154 euros

Residus comercials
Epígraf sisè. Magatzems

154 euros

Introduir un nou punt, el número 4, a l’apartat B de l’article 5 de
l’ordenança amb el tenor literal següent:
“S’estableix una bonificació del 50% de la quota tributària fixada per
als magatzems inclosos a l’article 6.2 i a l’epígraf 6 de l’article 12.2,
que tinguin una superfície igual o inferior a 60m2, prèvia sol·licitud
de la persona interessada.”

Tercer.

Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada 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
d’informació pública començarà a comptar
des de la seva publicació al BOP.
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Quart.

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
a
posterior, i
es procedirà a la publicació del seu text íntegre.

17. Donar compte de l’informe de secretaria-intervenció
secretaria intervenció relatiu al
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la
despesa i del deute viu del pressupost municipal de l’exercici de 2013,
de conformitat amb allò establert per la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament,
l’aju
per unanimitat, acorda:
L’article 15.2 lletra c de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, relatiu a les obligacions
obligacions anuals de subministrament d’informació,
estableix que s’haurà de lliurar informe de la intervenció en el qual s’avaluï el
compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de despesa i del límit del
deute,
te, i del qual se n’haurà de donar coneixement a tots els membres de la
corporació.
A aquests efectes, en data 27 de març de 2013, la secretària interventora ha
emès l’informe referit, amb el contingut literal següent:
“1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Ple de la Corporació
1.2. Caràcter: preceptiu
1.3. Títol: Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de l’objectiu del deute públic i de la regla de la despesa en
l’aprovació del Pressupost
ressupost General per a l’exercici 2013.
2. ANTECEDENTS
2.1. El present informe és complementari del que es va emetre en data 02-0102
2013 i que formava part de l’expedient d’aprovació del pressupost general de
l’ajuntament del Catllar per a l’exercici 2013.
2013. En l’esmentat informe es feia el
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càlcul de l’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i el límit del deute
d’acord amb els criteris i els ajustos vigents en aquell moment.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas ha publicat l’última
l’úl
versió de com s’han de realitzar els càlculs per a la correcta aplicació dels tres
indicadors així com els ajustos necessaris que s’estan analitzant en data 1212
03-2013.
2.2. Objectiu d’estabilitat pressupostària
La suma dels ingressos no financers, capítols 1 a 7, és superior a la suma de
les despeses no financeres, capítols 1 a 7, de manera que, una vegada
practicats els ajustos, s’obté una capacitat de finançament per import de
169.457,66€, assolint-se
se l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Capítols de
despesa
1-Despeses
de
personal
2-Despeses en bens
corrents i serveis
3-Despeses
financeres
4-Transferències
corrents
5-Contingències
6-Inversions reals
7-Transferències de
capital
8-Actius financers
9-Passius financers
Total despeses
Suma capítols no
financers
Capacitat de
finançament abans
d’ajustos

Import

Capítols ingrés

897.691,52 1-Impostos
Impostos directes
1.602.387,48 2-Impostos indirectes
irectes
28.600,00
183.871,00
0,00
189.030,00
1.500,00
0,00
114.000,00
3.017.080,00
2.903.080,00
114.000,00

Import
1.155.600,00
36.000,00

3-Taxes
Taxes
i
altres
798.600,00
ingressos
4-Transferències
965.850,00
corrents
5Ingressos
4.800,00
patrimonials
6-Alienació
0,00
d’inversions reals
7-Transferències
Transferències
de
56.230,00
capital
8-Actius financers
0,00
9-Passius
Passius financers
0,00
Total ingressos
os
3.017.080,00
Suma capítols no
financers

3.017.080,00
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Ajustos d’acord amb normes SEC:
A) Criteri de caixa
Aquest criteri s’aplica als capítols 1 a 3 del pressupost d’ingressos i el
que s’ajusta és la diferència entre els drets reconeguts nets (DRN) i la
recaptació efectiva, tant de l’exercici corrent com d’exercicis tancats
Per realitzar aquest ajust s’han tingut en compte els promitjos dels
últims 3 exercicis (2010 a 2012) per trobar els % de recaptació (de
corrent i de tancats)
recapt
at ex.
Capítol
DRN
Pressupost
corren
ingress
2010 /
2013
t
os
2012
2010/1
2
1

1.155.600,00

2

36.000,00

3 sense
CCE ni
QQUU

798.600,00

recaptat
%
ex.
total cobrat cobra
tancats
ment
2010/12

import a
ajustar

2.940.0 2.520.3
217.189,44 2.737.565,72 93,11%
84,50
76,28
79.599,99
168.06 161.28
102,36
10.744,85 172.033,88
849,36
8,59
9,03
%
2.529.7 2.148.5
349.921,38 2.498.464,61 98,76% -9.879,47
60,25
43,23

B) Reintegrament liquidacions
liqu
PMTE 2008/2009
No es practica ajust ja que el pressupost de 2013 ja contempla l’ingrés
brut provinent de l’Administració Central de l’Estat (sense tenir en
compte els retorns de les 2 anualitats)
C) Per devengament de préstecs.
Atenent al principi d’importància
d’importància relativa no es practica ajust per aquest
concepte.
D) Per operacions de leasing.
No es practica ajust perquè l’ajuntament no té cap operació vigent per
aquest concepte ni tampoc la previsió de concertar-ne
concertar ne cap.
E) Per saldo del compte 413
El saldo a 01-01
01-2013
2013 del compte 413 és de 5.324,96€
5.324,96 i la previsió és
que a 31-12-2013
2013 aquest saldo sigui de 0,00€.
0,00€. L’ajust que es practica
és restar aquest import del total de despesa del pressupost de 2013.
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F) Per inexecució
Aquest ajust té en compte el promig de la despesa no executada dels
últims 3 anys.

Exercici 2010

Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3
Cap. 4
Cap. 6
Cap. 7

Exercici 2011

Cap. 1
Cap. 2

Exercici 2011

Cap. 3
Cap. 4
Cap. 6
Cap. 7
Exercici 2012

Crèdits inicials

946.200,00
1.798.250,00
19.600,00
285.820,00
1.620.000,00
408.000,00
Crèdits inicials

937.530,00
1.719.380,00
Crèdits inicials

26.000,00
308.720,00
1.212.000,00
22.000,00
Crèdits inicials

Obligacions
reconegudes
respecte els
crèdits inicials

%
Inexecuci
ó

942.486,15

0%

1.798.250,00

0%

15.279,79

22%

221.548,25

22%

1.620.000,00

0%

1.766,63

100%

Obligacions
reconegudes
respecte els
crèdits
rèdits inicials

%
Inexecuci
ó

937.530,00

0%

1.681.710,27

2%

Obligacions
reconegudes
respecte els
crèdits inicials

%
Inexecuci
ó

24.705,57

5%

274.687,14

11%

293.412,29

76%

16.939,05

23%

Obligacions

%
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reconegudes
respecte els
credits inicials
Cap. 1
917.111,08
Cap. 2
1.735.758,92

845.305,43

8%

1.735.758,92

0%

33.600,00

0%

234.402,54

11%

90.414,3
90.414,36

38%

54.530,00

5%

Cap. 3
33.600,00
Cap. 4
264.620,00

Inexecuci
ó

Cap. 6
145.850,00
Cap. 7
57.530,00

Càlcul mitja de % d'inexecució % Inexecució
Cap. 1
3%
Cap. 2
1%
Cap. 3
9%
Cap. 4
15%
Cap. 6
38%
Cap. 7
43%
Aplicació al pressupost de 2013 dels percentatges d’inexecució anteriors:
Capítols
Cap. 1
Cap. 2
Cap. 3
Cap. 4
Cap. 6
Cap. 7

Crèdits 2013 % d’inexecució
897.691,52
2,74%
1.602.387,48
0,73%
28.600,00
9,01%
183.871,00
14,98%
189.030,00
37,93%
1.500,00
42,60%
Total ajust

Ajust
-24.602,88
24.602,88
-11.702,18
11.702,18
-2.575,95
2.575,95
-27.537,65
27.537,65
-71.705,21
71.705,21
-638,93
-138.762,81
138.762,81

Resum general del compliment de l’estabilitat pressupostària:
Conceptes
a) Previsió ingressos capítols I a VII del pressupost corrent

Imports
3.017.080,00
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b) Crèdits previstos als capítols I a VII del pressupost
2.903.080,00
corrent
TOTAL (a – b)
114.000,00
Ajustos sobre la capacitat de finançament inicial
1) Per recaptació efectiva capítol 1
-79.599,99
2) Per recaptació efectiva capítol 2
849,36
3) Per recaptació efectiva capítol 3
-9.879,47
4) Per devengament d’interessos
d’
0,00
5) Per liquidació PMTE-2008
PMTE
0,00
6) Per liquidació PMTE-2009
PMTE
0,00
7) Per lloguers financers
0,00
8) Per despeses pendents de ser aplicades al pressupost
-5.324,96
(saldo compte 413)
9) Per inexecució
-138.762,81
c) TOTAL INGRESSOS AJUSTATS
AJ
(a +/- 1, 2, 3, 4, 5, 6) 2.928.449,89
d) TOTAL DESPESES AJUSTADES (b +/- 7, 8, 9)

2.758.992,23

e) TOTAL CAPACITAT DE FINANÇAMENT (c - d)
En percentatge sobre els ingressos no financers
ajustats (e/c )

169.457,66
5,79%

2.3. Compliment de la regla de la despesa
De conformitat a l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la despesa computable no
ha de superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de
l’economia
onomia espanyola. Aquesta taxa ve fixada per a l’exercici 2013 en l’1,7%.
La base de càlcul per aplicar la regla de la despesa, de conformitat a la Guia
per la determinació de la Regla de la despesa de la IGAE, és la liquidació
definitiva de l'exercici 2012,
2012, una vegada practicats els ajustos establerts.
CAPÍTOLS DE DESPESA
1-Despeses
Despeses de personal
2-Despeses
Despeses en bens corrents i
serveis
3-Despeses
Despeses financeres
4-Transferències
Transferències corrents

Obligacions
reconegudes netes
845.305,43
1.860.384,41
35.486,82
234.402,54
02,54
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5-Contingències
6-Inversions reals
7-Transferències
Transferències de capital
8-Actius financers
9-Passius financers
TOTAL DESPESES

0,00
90.414,36
54.530,00
0,00
147.188,98
3.267.712,54

Total despesa
(Cap. 1-7)

3.120.523,56

no

financera

Per l’aplicació de la regla de la despesa, la despesa computable serà la no
financera, exclosos els interessos del deute, la part de la despesa finançada
amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i transferències
vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/+/ els
ajustos que estableix la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa
de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE, a la què
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de
l’economia espanyola (1,7%) i, si s’escau, afegirem els increments normatius
amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació
avalades per canvis normatius), tenint en compte això, l’aplicació de la regla
de la despesa, en termes totals, és de 2.827.533,29€.
Ajustos realitzats
• Saldo del compte 413:
o Saldo a 01-01-2012:
01
o Saldo a 31-01-2012:
31

-81.422,57€
86.747,53€
5.324,96
5.324,96€

Ell resum general del càlcul de la regla de despesa és el següent:
Límit de la regla de la despesa

Imports

1. Despesa no financera (Oblig. Rec. Caps. 1 a 7
3.120.523,56
exercici 2012)
2. Interessos del deute 2012
35.073,37
3.085.450,19
3. Ajustos SEC
EC (2012)
-81.422,57
3.004.027,62
Subvencions finalistes Unió Europea
0,00
Subvencions finalistes Estat central
0,00
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Subvencions finalistes Comunitat Autònoma
Subvencions finalistes Diputacions
Subvencions finalistes d’altres administracions
públiques
4. Despesa no financera finançada per altres
administracions 2012
Minoració per transferències internes
5. Total regla de despesa ajustada (1-2
(1 + 3-4-5)

102.880,09
120.878,81
0,00
223.758,90
2.780.268,72
0,00
2.780.268,72

6. Taxa de variació de la despesa computable (5 *
47.264,57
1,7%)
7. Increments de recaptació 2013 (+)
0,00
8. Disminucions de recaptació 2013 (+)
0,00
9. Despesa màxima admissible Regla de despesa
2.827.533,29
(5+6+7-8)
Aplicant la regla de la despesa obtinguda al pressupost
pressupost que es pretén aprovar
(2013), obtenim el següent resultat:
Capítols de
Import
Capítols d’ingrès
Import
despesa
1-Despeses
Despeses
de
897.691,52 1-Impostos
Impostos directes 1.155.600,00
personal
2-Despeses
Despeses en bens
2-Impostos
1.602.387,48
36.000,00
corrents i serveis
indirectes
3-Despeses
3-Taxes
Taxes i altres
28.600,00
798.600,00
financeres
ingressos
4-Transferències
Transferències
4-Transferències
183.871,00
965.850,00
corrents
corrents
5Ingressos
5-Contingències
0,00
4.800,00
patrimonials
Capítols de
Import
Capítols d’ingrès
Import
despesa
6-Alienació
6-Inversions
Inversions reals
189.030,00
0,00
d’inversions reals
7-Transferències
Transferències de
7-Transferències
Transferències de
1.500,00
56.230,00
capital
capital
8-Actius
Actius financers
0,00 8-Actius
Actius financers
0,00
9-Passius
Passius financers
114.000,00 9-Passius financers
inancers
0,00
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Total despeses

3.017.080,00

Total ingressos

3.017.080,00

Total despesa no
Recursos (Cap. 11
2.903.080,00
3.017.080,00
financera (Cap. 1-7)
1
7)
Ajustos en termes de
comptabilitat nacional (SEC 95)
Alienació de terrenys
0,00
i inversions reals (-)
(
Despeses
realitzades
en
-5.324,96
l’exercici
pendent
d’aplicar (1)
Lloguer financer
0,00
Altres:
(
(-)
-138.762,81
Inexecució (2)
Total ajustos
-144.087,77
(1) Previsió de saldo del compte 413
(2) D’acord amb el càlcul ja efectuat a l’apartat d’estabilitat
Despesa computable pressupost
Imports
2013
1. Despesa no financera (Oblig.
2.903.080,00
Rec. Caps. 1 a 7 exercici 2013)
2. Interessos del deute 2013
28.000,00
2.875.080,00
3. Ajustes SEC 95 (3)
-144.087,77
2.730.992,23
Subvencions
finalistes
Unió
0,00
Europea
Subvencions
finalistes
Estat
0,00
Central
Subvencions finalistes Comunitat
51.550,00
Autònoma
Subvencions finalistes Diputacions
153.130,00
Subvencions finalistes
fi
d’altres
7.200,00
administracions públiques
4. Total despesa no financera
211.880,00
finançada
per
altres
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administracions ex. 2013
2.519.112,23
Minoració
per
transferències
0,00
internes
5. Total despesa computable
2.519.112,23
Pressupost 2013
Compliment regla de la despesa
308.421,05
2012 / Pressupost inicial 2013
Com que el límit en termes totals i per capítols es troba per sobre del
pressupost que es pretén aprovar, el Pressupost General compleix amb la
regla de la despesa,, prevista a l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, de manera que la
despesa computable no supera la taxa de referència de creixement del PIB a
mig termini de l’economia espanyola (1,7%).
(1,7%). La diferència existent és de
308.421,05€
2.4. Compliment del límit del deute
La situació del deute viu és la següent:
Deute a
Previsió exercici 2013
31-12-13
31-12-12
F.1.1.B3. Estat de
Amortitzacions Interess
moviments i situació
os i
Deute viu
Deute viu
del deute
Ordinàri Extraord despesa (5)=(1)(1)
a
inària financer (3)-(4)
(3)
(4)
a
Operacions
amb
entitats de crèdit
Amb Entitats de crèdit
residents
Crèdits a c/t (en €)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040.41 114.000
28.600, 926.418,
0,00
Crèdits a ll/t (en €)
8,26
,00
00
26
Amb
l’Administració
General de l’Estat
Liquidació PMTE - 24.799,3 8.256,5
16.542,8
0,00
0,00
2008
8
6
2
Liquidació PMTE - 124.861, 31.215,
93.645,8
0,00
0,00
2009
3
07
24
TOTALS

1.190.07 153.471

0,00

28.600,

1.036.60
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8,71

,80

00

6,91

Nivell del deute viu
1) (+) Ingressos previstos
2.960.850,00
2013 (capítols I a V)
2) (-)) Ingressos per
0,00
actuacions urbanístiques
3) (-)) Ingressos afectats
0,00
6) Total ingressos
2.960.850,00
ajustats (1-2-3+4+5)
3+4+5)
7) Deute viu a 31.12.2013 1.036.606,91
9) Percentatge deute viu
35,01%
( 7+8 / 6)
Segons això,
La previsió de ràtio del deute viu en termes consolidats a 31-12-2013
31
és del
35,01% i per tant es compleix amb el límit del deute ja que és inferior
inferi al
percentatge del 75% que és l’import de referència.
3. FONAMENTS JURÍDICS
De conformitat a l’art.11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el pressupost general
s’haurà de confeccionar
onar d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària,
regla de la despesa i objectiu del deute públic.
Atès l’article 21 de la mateixa Llei, les Entitats Locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la
despesa, restaran obligades a formular un pla econòmic i financer corrector a
1 any.
Aquests plans s’han de presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes
des de l’incompliment.
L’òrgan competent disposa de dos mesos com a màxim,
màxi
des de la
presentació, per la corresponent aprovació i de tres mesos des de la
constatació de l’incompliment, per la posada en marxa del pla (art. 23 de la
normativa de referència).
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Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat que l’establerta per les Lleis
per als Pressupostos de l’entitat.
L’incompliment per part de la corporació local, comporta la posada en marxa
de mesures coercitives (art.25 de la Llei)
4. CONCLUSIÓ
El Pressupost general de l’exercici 2013 s’ajusta al compliment de l’objectiu
l’objec
d’estabilitat pressupostària, l’objectiu del deute públic i la regla de la despesa,
de conformitat als articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d’acord amb el següent
resum:
• Estabilitat pressupostària. S’obté una capacitat de finançament per un
import total de 169.457,66€,
169.457,66€, un cop practicats els ajustos SEC fixats per la
normativa vigent.
• Regla de la despesa.
despesa. De les dades de liquidació de 2012 s’obté una
despesa màxima admissible
admiss
de 2.827.533,29€,
€, mentre que aplicant la
regla de la despesa al pressupost aprovat per a 2013 s’obté un total de
2.519.112,23€.
€. Això
Això suposa complir amb la regla de la despesa amb un
marge de 308.421,06€
308.421,06
• Objectiu del límit del deute. Tenint en compte el deute viu a 31-12-2012,
31
la previsió de moviments del deute durant el 2013 i la previsió d’ingressos
corrents liquidats s’obté un ràtio previst del deute viu del 35,01%, inferior al
màxim permès del 75%.”
75%.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda donar-se
d
se per assabentat de
l’informe relatiu al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla
de la despesa i del deute viu del pressupost municipal de l’exercici de 2013,
de conformitat amb allò establert per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
18. Donar compte de l’informe de secretaria-intervenció
secretaria intervenció relatiu al
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la
despesa i del deute públic a l’expedient de liquidació del pressupost
municipal de l’exercici de 2012, de conformitat amb allò establert per
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
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2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
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’article 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, relatiu a les obligacions anuals de subministrament d’informació,
estableix que, respecte
ecte la liquidació del pressupost de l’exercici anterior,
s’haurà de lliurar informe de la intervenció en el qual s’avaluï el compliment de
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de despesa i del límit del deute, i del qual se
n’haurà de donar coneixement a tots els membres de la corporació.
A aquests efectes, en data 2 d’abril de 2013, la secretària-interventora
secretària
ha
emès l’informe referit, amb el contingut literal següent:
“1. IDENTIFICACIÓ
Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: Alcalde-President
Alcalde President
Caràcter: preceptiu
Títol: Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de la regla de la despesa i del nivell de deute públic
2. ANTECEDENTS
2.1. La liquidació del pressupost de l’ajuntament ascendeix a:
- Estat d’ingressos
ngressos (DRN)
- Estat de despeses (ORN)
CAPITOL
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5

3.111.582,45€
3.267.712,54€

INGRESSOS
(drets rec. Nets
1.169.174,84
50.834,99
903.228,96
928.823,61
404,40

DESPESES (oblig.
Rec. Netes)
845.305,43
1.860.384,41
35.486,82
234.402,54
0,00
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Estalvi brut operacions
corrents
Capítol 6
Capítol 7
Operacions capital no
financeres
Operacions NO
financeres
(capítols I - VII)
Capítol 8
Capítol 9
Operacions de capital
financeres (capítols VIII IX)
TOTAL PRESSUPOST

3.052.466,80

2.975.579,20

0,00
59.115,65

90.414,36
54.530,00

59.115,65

144.944,36

3.111.582,45

3.120.523,56

0,00
0,00

0,00
147.188,98

0,00

147.188,98

3.111.582,45

3.267.712,54

2.2 Ajustos realitzats
Un cop obtingut
btingut el resultat anterior s’han practicat dos ajustaments:
A) Criteri de recaptació efectiva (sobre l’estat d’ingressos)
RECAPTACIO LIQUIDA
Ex.
Ex. Corrent
Total
Tancats

Ajust
realitzat

Capítol

D. R. N.

1

1.169.174,84

989.248,48

69.013,25

2

50.834,99

45.317,01

415,00

45.732,01

-5.102,98

3

903.228,96

750.730,21 137.193,18

887.923,39

-15.305,57

TOTALS 2.123.238,79 1.785.295,70 206.621,43 1.991.917,13

-131.321,66

1.058.261,
1.058.261,73
-110.913,11

B) Saldo del compte 413 (sobre l’estat de despeses)
• Saldo a 01
1-01-2012:

86.747,53€

• Saldo a 31-12-2012:
31

5.324,96€

• Ajust realitzat:

- 81.422,57€
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Aplicant els dos ajustos detallats, el nou quadre d’estabilitat pressupostària,
quedaria de la següent forma, tenint en compte només els capítols 1 a 7
(capítols no financers):
inancers):

CAPITOL

INGRESSOS DESPESES
(drets rec.
(oblig. Rec.
Nets
Netes)
1.058.261,73
845.305,43
45.732,01 1.778.961,84
887.923,39
35.486,82
928.823,61
234.402,54
404,40
0,00

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Estalvi brut
2.921.145,14 2.894.156,63
26.988,51
operacions corrents
Capítol 6
0,00
90.414,36
Capítol 7
59.115,65
54.530,00
Operacions capital no
59.115,65
144.944,36
-85.828,71
financeres
Operacions NO
financeres
2.980.260,79 3.039.100,99
-58.840,20
(capítols I - VII)
2.3 El Resultat Pressupostari és de -106.020,84€
€ i el Romanent de
Tresoreria per a despeses generals és de 83.781,81€
83.781,81
3. FONAMENTS DE DRET
3.1. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova
ova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes local, estableix
que el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
3.2. Atès l’art. 3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat
sostenibilitat financera (LOEPiSF), s’entendrà per estabilitat
pressupostària de les entitats locals la posició d’equilibri o superàvit
pressupostari i per les entitats relacionades a l’article 2.2 de la mateixa llei, la
posició d’equilibri financer, entès en termes de
de comptabilitat nacional i segons
dades consolidades. El mateix article i l’onze, de la Llei de referència,
determinen que l’elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos ha de
restar sotmesa al principi d’estabilitat pressupostària.
3.3. D’altra banda,
anda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació
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previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, estableix que,
que, abans del 31 de març de l’any següent
a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els
pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats
sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves
adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les
obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a
pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu,
inclosos els quadres d’amortització;
d’amortització; la informació que permet relacionar el
saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o
necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema
Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació
d’avaluació del compliment
de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
4. CONCLUSIÓ
4.1 El pressupost general liquidat de l’exercici 2012 no compleix amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, ja que presenta una necessitat de
finançament de 58.840,20 €, un cop s’han practicat els ajustos sobre la
liquidació d’ingressos i despeses detallats als punts anteriors (criteri de
recaptació efectiva i saldo del compte 413). Com a conseqüència d’aquest
dèficit caldrà aprovar, dintre dels
dels 3 mesos següents un Pla econòmic i
Financer amb vigència per a 2014 que subsani aquesta situació.
4.2 En relació al compliment de la regla de la despesa, no s’emet informe ja
que la sotasignant entén que és d’aplicació a partir d’01-01d’01 -2013 i per tant per
a 2012 no s’havia fixat prèviament el sostre de despesa.
4.3 El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes
consolidats de 38,98%, per la qual cosa compleix amb l’objectiu del deute
públic.”
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament
l’a
acorda donar-se
se per assabentat de
l’informe relatiu al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla
de la despesa i del deute públic de l’expedient de liquidació del pressupost
municipal de l’exercici de 2012, de conformitat amb allò establert per l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
19. Aprovació de l’inici de l’expedient per a l’alteració dels límits del
Terme Municipal.
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Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat de tots els regidors, i per tant
amb el quòrum de la majoria
m
absoluta, acorda:
Arran dels treballs preparatoris per comparèixer, en tant que part interessada,
en l’expedient de delimitació del terme municipal de Tarragona per a l’alteració
del límits amb el nostre municipi, entre d’altres, amb el replantejament
replantej
de la
línia de divisió, es va fer un seguiment exhaustiu de la línia de separació del
terme municipal no només amb Tarragona, si no amb la resta de municipis
adjacents al nostre.
Aleshores i per exigència del tràmit administratiu escaient es creà la comissió
de delimitació municipal per comparèixer al referit expedient i se’n nomenaren
els seus membres mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de 28 de juny de
2012, essent convenient prorrogar els seus efectes per al procediment de
delimitació que es pretén incoar.
De l’estudi dels límits del terme municipal s’han detectat diferents
discrepàncies en la definició real i exacta d’aquests doncs, en alguns casos, la
informació cartogràfica de la Direcció General del Cadastre i les fites
històriques repartides
ides sobre el terreny no coincideixen. Aquestes
desavinences s’han palesat tant amb el municipi de Tarragona com amb els
de la Secuita i Vespella de Gaià.
Aquestes circumstàncies aconsellen promoure expedient d’alteració dels límits
del terme municipal per
er resoldre els dubtes referits mitjançant l’aprovació dels
acords de delimitació territorial pertinents amb la resta de municipis limítrofs.
Aquesta operació i el procediment a seguir resten regulats en seu dels articles
27 i següents del Decret 244/2007,
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya i pels articles 12, 25,
27 i 28 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya.
Vist que l’article 52.2 del citat Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, atribueix
al ple, entre d’altres, la competència per a l’alteració del terme municipal.
En conseqüència,
seqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal per a la fixació
dels seus límits amb els municipis de Tarragona, la Secuita i
Vespella de Gaià.
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Segon.

Confirmar el nomenament dels membres de la comissió de
delimitació municipal, designats mitjançant acord del ple de
l’ajuntament de data 28 de juny de 2012, i que són els següents:
Alcalde: Josep M Gavaldà i Colomina.
Regidor: Antonio López i López.
Regidor: Joan Morlà i Mensa.
Secretària:: Catalina Eva Alemany i Covas.
Tècnic: Josep Llop i Tous, arquitecte municipal.
Assessor: Josep Zaragoza i Solé.

Tercer. Facultar l’alcalde tan àmpliament com sigui necessari per a la
signatura de tots els documents que es derivin del present acord
Quart.

Notificar aquest acord als ajuntaments de Tarragona, els Pallaresos,
la Secuita, Renau, Vespella de Gaià i la Riera de Gaia i al
Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Cinquè. Notificar als propietaris de les finques afectades els
el acords i la data
de les operacions de delimitació, una vegada el nostre ajuntament i
la resta dels a dalt citats hagin nomenat la seva comissió i hagi estat
determinada la data de les operacions de delimitació.
Prèvia apreciació de la seva urgència i consegüent
consegüent inclusió a l’ordre del dia a
proposta de l’alcaldia, aprovada per unanimitat dels reunits, d’acord amb el
que preveu l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el ple
de l’ajuntament passa a tractar del següent punt:
Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost
sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana amb la
introducció de noves bonificacions.
Després
prés de la lectura i exposició d’aquest punt que efectua l’alcaldia, intervé
el Sr. Morlà i pregunta quan entraria en vigor aquesta modificació.
El Sr. alcalde contesta que legalment s’ha d’esperar al transcurs del període
d’informació pública i posterior publicació del text definitiu de la modificació,
per si hi ha al·legacions.
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Finalment, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
L’ajuntament té aprovada, entre d’altres, l’ordenança fiscal reguladora de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana,
urbana vigent,
en el seu redactat actual des de l’any 2003.
El que es pretén amb aquesta modificació és establir la bonificació que
seguidament es detalla afegint un nou apartat a l’article 4, numeral 3, relatiu a
les exempcions i bonificacions, amb el redactat literal següent:
“Les transmissions i les constitucions de drets reals de gaudi limitatius del
domini realitzades a títol lucratiu per causa de mort, a favor del cònjuge,
descendents o ascendents, per naturalesa o adopció,
adopció, fins el segon grau de
consanguinitat, quan s’efectuïn en relació a l’habitatge habitual del causant,
gaudiran d’una bonificació sobre la quota en funció del valor cadastral de sòl
de l’habitatge sobre el qual s’efectuï la transmissió de la propietat o es
constitueixi o transmeti el dret de gaudi limitatiu del domini, sempre que
l’habitatge sigui per a ús propi, per mitjà de l’aplicació dels següents
percentatges reductors:
Valor cadastral del sòl
Fins a 20.000 €
De 20.000,01 a 30.000 €
De 30.000,01 a 40.000 €
De 40.000,01 a 50.000 €
De 50.000,01 en endavant

Percentatge
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %

A aquests efectes es considerarà com a domicili habitual el del moment
d’esdevenir-se
se el fet causal.
L’ús propi requerit per al gaudi de la bonificació exigeix l’ús com a domicili
habitual, exercit amb caràcter previ al moment d’esdevenir-se
d’esdevenir
el fet causal.
Aquest domicili habitual haurà d’acreditar-se
d’acreditar se amb el corresponent
empadronament, però de comprovar-se
comprovar
que tot i la seva concurrència no és
domicili habitual podrà no aplicar-se
aplicar
la bonificació.
Aquesta bonificació tindrà caràcter pregat.
La sol·licitud haurà de presentar-se
presentar se dins del termini legalment concedit per
efectuar l’autoliquidació de l’Impost i el fet de la seva presentació no eximirà
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de l’obligació de satisfer la quota sens perjudici de la posterior devolució de la
part corresponent cas de procedir al reconeixement de la bonificació.”
Examinat l’estudi econòmic i financer redactat a l’efecte per la secretàriasecre
interventora de l’ajuntament, que consta a l’expedient i es dona per reproduït.
Examinat, així mateix, l’informe de la secretària de l’ajuntament en quant al
procediment a seguir, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït.
Vistos els articless 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,
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
d’aprova
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 provisionalment la modificació de l’article 4 de l’ordenança
fiscal reguladora
dora de l’Impost re l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana amb la introducció d’un apartat amb el numeral 3 i
amb el contingut que consta transcrit a la part expositiva de present
acord.

l’esmentada Ordenança
Segon. Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada
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.
íntegr

20. Moció que presenten els grups municipals de CiU i UNICAT de suport
a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya.
Catalunya
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Prèvia lectura de l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde diu que a
les eleccions del passat 25 de novembre els ciutadans i les ciutadanes de
Catalunya van manifestar de forma clara la seva voluntat de ser consultats i
de poder decidir lliurement el seu futur com a país.
Conseqüent amb aquesta voluntat,
voluntat, el Parlament de Catalunya, per una àmplia
majoria va aprovar el passat dia 23 de gener una Declaració de sobirania que
proclama que el poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica i
també històrica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà.
Aquesta declaració representa, de fet, el punt de partida i fixa els principis
sobre les quals s’ha de sustentar el procés perquè els ciutadans i les
ciutadanes de Catalunya decideixin democràticament en una consulta si volen
constituir-se en un Estat
stat independent o bé prefereixen seguir com ara.
En aquest sentit, doncs, el que s’ha aprovat al Parlament no és una declaració
a favor de la independència; tampoc a favor del federalisme, ni de cap altra
opció. El que s’ha aprovat és una declaració a favor
favor de l’exercici democràtic a
decidir el nostre futur, sense prefigurar quin ha de ser aquest futur.
Per altra banda, cal dir que la declaració aprovada és fruit de la negociació i
de l’entesa entre forces polítiques prou diferents entre elles, però totes
to
conscients de la transcendència del moment històric en que es troba el nostre
país i, per tant, de la necessitat de trobar punts en comú que permetessin
aprovar una proposta conjunta, com així ha estat.
Per tot això i conscients de la importància d’aquesta
d’aquesta declaració de sobirania
de cara a iniciar el procés per a l’exercici del dret democràtic del poble de
Catalunya per decidir el seu futur, donem suport a la declaració aprovada pel
Parlament, a través d’aquesta Moció presentada pels Grups de Convergència
Convergèn
i Unió i Unicat.
Intervé el Sr. Marcelo Javier Tarantino i pregunta quina diferència hi ha entre
el text d’aquesta moció i el de la següent de l’ordre del dia.
El Sr. alcalde diu que la moció que ara es sotmet a consideració dóna suport a
la Declaració
ació efectuada pel Parlament de Catalunya en relació al dret a decidir
del poble de Catalunya; mentre que la següent insta el govern de la
Generalitat perquè iniciï converses amb el govern de Madrid de cara a
possibilitar la celebració de la consulta per a l’exercici d’aquest dret.
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Intervé el Sr. Fernando Martínez per explicar el seu vot en sentit negatiu per
quant la seva ideologia personal, de respecte a la constitució, no permet
contemplar aquesta opció mentre no la prevegi la carta magna.
Pregunta ell Sr. Carles Guillen si estaria a favor de la modificació de la
constitució per incloure-hi
incloure aquest dret.
El Sr. alcalde comenta que s’ha sacralitzat la constitució com si fos la bíblia;
Catalunya ja existia abans de la constitució.
El Sr. Martínez diu que
ue la consulta, en qualsevol cas, està fora de la legalitat
vigent.
Finalment, el Ple de l’ajuntament, amb el vot a favor dels grups municipals de
CIU (4), PSC (2), UNICAT (3) i IC-V
IC V (1) i amb el vot en contra del PP (1),
acorda aprovar la següent Moció:
El Ple del Parlament, en la sessió de 23 de gener de 2013, va debatre i
finalment aprovà la Resolució 5/X del Parlament de Catalunya, per la qual
s’aprova la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya
(Tram. 250-00059/10
00059/10 i 250-00060/10)
250
60/10) que seguidament es transcriu:
Preàmbul
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat
democràticament la voluntat d’autogovernar-se,
d’autogovernar se, amb l’objectiu de millorar el
progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania,
ciu
i de
reforçar la cultura pròpia i la identitat col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del
poble català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica
catalana. El parlamentarisme català té els seus fonaments en l’edat mitjana,
amb les assemblees de Pau i Treva i la Cort Comtal.
Al segle XIV es creà la Diputació del General, o Generalitat, que anà adquirint
més autonomia fins que arribà a actuar, durant els segles XVI i XVII, com a
govern dell Principat de Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de
la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova
Planta el dret públic català i les institucions d’autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres
altres territoris, fet que ha
configurat un espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de
reforçar-se
se i promoure’s des del reconeixement mutu.
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Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se
d’autogovernar se de les catalanes i els
catalans ha estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya
el 1914 fou un primer pas en la recuperació de l’autogovern, abolit per la
dictadura de Primo de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República
Espanyola, el 1931, es constituí un govern català, amb el nom de Generalitat
de Catalunya,, que es dotà d’un estatut d’autonomia.
La Generalitat fou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim
dictatorial que durà fins al 1975. La dictadura va tenir una resistència activa
del poble i el Govern
n de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat
és la creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació
de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu
president a l’exili. En la transició democràtica,
democràtica, i en el context del nou sistema
autonòmic definit per la Constitució espanyola del 1978, el poble de Catalunya
aprovà en referèndum l’Estatut d’autonomia de Catalunya el 1979 i celebrà les
primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980.
Elss darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les
forces polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació
del marc polític i jurídic. La més recent es va concretar en el procés de
reforma de l’Estatut d’autonomia
d’autonomia de Catalunya iniciat pel Parlament l’any
2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat espanyol,
entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010,
comporten un refús radical de l’evolució democràtica
democràtica de les voluntats
col·lectives del poble català dins de l’Estat espanyol i creen les bases per a
una involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els
aspectes polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.
El poble de Catalunya ha expressat de diverses maneres la voluntat de
superar l’actual situació de bloqueig dins de l’Estat espanyol. Les
manifestacions massives del 10 de juliol de 2010, amb el lema «Som una
nació. Nosaltres decidim», i de l’11 de setembre
setembre de 2012, amb el lema
«Catalunya, nou estat d’Europa», són expressió del rebuig de la ciutadania
envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya.
El 27 de setembre de 2012, mitjançant la Resolució 742/IX, el Parlament
constatà la necessitat
ssitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement
i democràticament el seu futur col·lectiu per mitjà d’una consulta. Les darreres
eleccions al Parlament de Catalunya, el 25 de novembre de 2012, van
expressar i confirmar aquesta voluntat de manera
manera clara i inequívoca.
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Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit a
l’inici de la desena legislatura, en representació de la voluntat de la ciutadania
de Catalunya expressada democràticament en les darreres eleccions, aprova
apro
la següent:
DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I DEL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE
CATALUNYA
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament pel poble de
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per a fer efectiu
l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de
Catalunya puguin decidir llur futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis
següents:
Primer. Sobirania.. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat
democràtica, caràcter de subjecte
subject polític i jurídic sobirà.
Segon. Legitimitat democràtica.
democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà
escrupolosament democràtic i garantirà especialment la pluralitat i el respecte
de totes les opcions, per mitjà de la deliberació i el diàleg en el si de la
societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui
l’expressió majoritària de la voluntat popular, que serà el garant fonamental
del dret a decidir.
Tercer. Transparència.
Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè
perqu el
conjunt de la població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el
coneixement adequat per a exercir el dret a decidir i perquè es promogui la
seva participació en el procés.
Quart. Diàleg.. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol,
espa
amb les
institucions europees i amb el conjunt de la comunitat internacional.
Cinquè. Cohesió social.
social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la
voluntat expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de
mantenir Catalunya com un sol poble.
Sisè. Europeisme.. Es defensaran i es promouran els principis fundacionals de
la Unió Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la
democràcia, el compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els
diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.
Setè. Legalitat.. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per a fer efectiu
l’enfortiment democràtic i l’exercici del dret a decidir.
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Vuitè. Paper principal del Parlament.
Parlament El Parlament,
ent, com a institució que
representa el poble de Catalunya, té un paper principal en aquest procés i, per
tant, s’han d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball
que garanteixin aquest principi.
Novè. Participació. El Parlament de Catalunya
Catalunya i el Govern de la Generalitat
han de fer partícips actius de tot aquest procés el món local i el màxim de
forces polítiques, d’agents econòmics i socials i d’entitats culturals i cíviques
de Catalunya, i han de concretar els mecanismes que garanteixin
garanteix aquest
principi.
El Parlament de Catalunya encoratja tots els ciutadans i ciutadanes a ésser
protagonistes actius del procés democràtic d’exercici del dret a decidir del
poble de Catalunya.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Donar
nar ple suport a la Resolució de 23 de gener de 2013 del
Parlament de Catalunya per la qual s’aprova la Declaració de
sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya.
Catalunya

Segon.

Donar trasllat d'aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern
de la Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat.

21. Moció que presenta el grup municipal del PSC instant el govern
català a iniciar el diàleg amb el govern de l’Estat sobre el dret a decidir
del poble de Catalunya.
Després de la lectura de l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
el Sr. alcalde, pren la paraula el regidor Sr. Antonio López que llegeix i
defensa la moció.
Posteriorment intervé el Sr. Martínez per ratificar-se
ratificar se en els arguments adduïts
en el punt anterior per justificar
j
el seu vot en contra.
Finalment, el Ple de l’ajuntament, amb el vot a favor dels grups municipals de
CIU (4), PSC (2), UNICAT (3) i IC-V
IC V (1) i amb el vot en contra del PP (1),
acorda aprovar la següent Moció:
La Sentència del Tribunal Constitucional,
Constitucional, que modifica l’Estatut de Catalunya
aprovat en referèndum per una majoria de catalans i catalanes, va ser
interpretada per molts com la confirmació que les ànsies d’autogovern de
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bona part de la ciutadania de Catalunya no cabien ja en la Constitució
Espanyola.
D’altra banda, el nou finançament acordat l’any 2009, que pretenia aturar el
creixent malestar fiscal català, tampoc ha garantit el compliment del principi
d’ordinalitat.
A tot això li hem de sumar la percepció d’un exagerat dèficit fiscal, que s’ha
vist agreujada amb motiu de la crisi econòmica.
Finalment, cal afegir la sensació d’injustícia sobre les inversions públiques
estatals a Catalunya, així com l’acumulació d’incompliments per part dels
successius Governs espanyols del model de finançament
finançament acordat a partir del
que disposa el nou Estatut català i la manca de sensibilitat suficient sobre la
realitat pluricultural i plurilingüística d’Espanya.
Tenint en compte la suma d’aquestes raons i d’acord amb la voluntat
expressada per una majoria
majoria de les forces polítiques parlamentàries catalanes,
insistim en la
a necessitat d’assolir un acord entre el Govern de Catalunya i el
Govern d’Espanya que estableixi la celebració a Catalunya d’una consulta en
el marc de la legalitat, perquè els catalans i catalanes puguin pronunciar-se
pronunciar
sobre quin ha de ser el futur de les relacions entre Catalunya i la resta
d’Espanya.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Instar el Govern català a iniciar un diàleg amb el Govern de l’Estat,
per tal de possibilitar la celebració d’una consulta a la ciutadania
catalana per decidir sobre el seu futur.

Segon.

Comunicar aquest acord al Govern de l’Estat, al Govern de la
Generalitat de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya; a la Federación Española de Municipios y Provincias, a
la Federació de Municipis
Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de
Municipis.

22. Moció que presenta el grup municipal d’UNICAT per a la creació
d’horts municipals.
Després de la lectura de l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
el Sr. alcalde, pren la paraula
paraula el regidor Sr. Joan Morlà que llegeix i defensa la
moció.
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Posteriorment intervé el Sr. Martínez per preguntar d’on surten els horts i si
està previst el destí dels productes resultants. Si es destinen a l’autoconsum o
a la venda.
El Sr. Morlà diu que encara s’ha de preparar el reglament o les bases
reguladores, però que en alguns municipis es prohibeix el comerç dels fruits.
El Sr. Virgili diu que la venda suposaria competència deslleial respecte els qui
tenen negoci legalment establert.
El Sr. Lópezz proposa crear una comissió per a l’estudi i desenvolupament de
la proposat per avençar en el tema.
El Sr. alcalde pregunta al Sr. Morlà si havia pensat en alguna finca adequada
a aquesta finalitat i si sap de gent disposada al cultiu dels horts.
El Sr. Morlà diu que arran de la iniciativa del fons de terres els interessats li
han manifestat que no es veuen capaços de portar grans superfícies, però si
que estarien interessats en cultivar petits horts. Havia pensat que l’hort de ca
Boronat podria ser un lloc
lloc idoni, i a més, el tenen ofert en lloguer.
El Sr. alcalde respon que seria un bon lloc l’hort del ferrer.
Finalment, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat,
unanimitat acorda aprovar la següent
Moció:
D'un temps cap aquí i de manera progressiva es van implantant
implanta els horts
socials, alguns ajuntaments ja els tenen fa temps, amb aquesta situació de
crisis generalitzada, justifica mes que mai, posar en funcionament propostes
d'aquest tipus.
Conscients de que no és una competència pròpia d'un ajuntament, la situació
situaci
de desfeta laboral i de necessitats de moltes famílies, i com que els
ajuntaments són el govern de proximitat, fa que quant es detecta una
necessitat es posa de manifest la voluntat de trobar-hi
trobar hi solució.
Aquesta proposta va adreçada a aturats i jubilats principalment.
Els beneficis que pot comportar a ambdós col·lectius son diversos, entre
d'altres, pels aturats serien un ajut a la renda familiar, un increment de
l'autoestima, ja de per si malmesa per la situació d'inactivitat. Pels jubilats
també pot ser
er d'ajuda, l’activitat física i la de sentir-se
sentir se actius.
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A UNICAT creiem que en moments com els que ens toca viure, ara mes que
mai s'ha d'ajudar a qui mes ho necessiti, són mes necessàries accions de
tipus social, que les tradicionalment lúdiques, tot i que es consideren
necessàries ambdues accions, creiem que es poden derivar recursos dels
pròpiament lúdics als d'ajuda social per endegar aquest projecta d'horts
socials.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

La creació d'horts socials amb implicació municipal.

Segon.

Dotar de recursos el projecta a fi de poder dur-lo
dur lo a terme.

23. Moció que presenta el grup municipal del PSC de rebuig a la reforma
de l’administració local que planteja el Govern del PP.
Després de la lectura de l’enunciat
l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
el Sr. alcalde, pren la paraula el regidor Sr. Antonio López que llegeix i
defensa la moció.
Posteriorment intervé el Sr. alcalde dient que sense conèixer a fons el
contingut de la norma, la sensació és que
que s’envaeixen, via llei orgànica,
competències de la Generalitat, així com dels municipis i que, per altra banda,
els resultats de la reforma no afavoriran la sortida de la crisi, quan aquest és
el principal argument en què justifiquen a seva tramitació.
Finalment, el Ple de l’ajuntament, amb el vot a favor dels grups municipals de
CIU (4), PSC (2), UNICAT (3) i IC-V
IC V (1) i amb el vot en contra del PP (1),
acorda aprovar la següent Moció:
El passat divendres dia 15 de febrer el Govern de l’Estat va donar llum verda
a l’informe sobre l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local.
La reforma de l’administració local amb la que treballa el govern del PP treu
competències i capacitat de gestió als ajuntaments. Es tracta d’una reforma
regressiva que prioritza la recentralització dels serveis i no garanteix el bon
funcionament de l’administració ni uns serveis públics de qualitat que donin
resposta a les necessitats de la ciutadania. Treure competències als
ajuntaments no comporta
omporta millorar l’eficiència sinó senzillament allunyar els
centres de decisió d’on esdevenen els problemes.
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Els ajuntaments han estat una part important en la construcció de la
democràcia i han jugat un paper decisiu en la garantia d’accés dels ciutadans
ciutadan i
ciutadanes a determinats serveis i en la cohesió de pobles, viles i ciutats de
Catalunya. Des de l’administració local s’han assumit competències que no
eren municipals per tal de donar resposta als seus veïns i veïnes perquè és
l’administració més propera,
propera, la que rep de primera mà les necessitats diàries
de la seva població.
Els ajuntaments han demostrat en més de 30 anys de democràcia la seva
contribució a la millora de la qualitat de vida de la seva ciutadania. Els ens
locals són els millors preparats
preparats per oferir serveis de proximitat en matèries
socials, en educació i en salut, i per garantir això és necessària una nova
estructura de l’administració local que simplifiqui l’administració, permeti
l’estalvi sense pèrdua d’eficiència i estableixi quines
quines són les competències
municipals i en garanteixi el seu correcte finançament.
El Govern de l’Estat no creu en els ajuntaments petits i els buida de
competències amb un suposat estalvi que en realitat serà un increment de
despesa per als ciutadans i les ciutadanes,
ciutadanes, que hauran de desplaçar-se
desplaçar
per
resoldre els seus problemes. És molt greu l’anunci que els càrrecs electes
dels ajuntaments de menys de 1.000 habitants no rebin cap tipus de
remuneració econòmica ja que aquesta decisió allunya a les classes
treballadores
lladores del servei públic. Es tracta d’un pas més del PP en el camí de
segrestar la política a la gent del carrer. És especialment preocupant la
redacció de l’article 61 bis: “Intervenció de municipis amb població inferior als
5.000 habitants”, el que podria
podria provocar la intervenció i desaparició de facto
de més del 83% dels ajuntaments espanyols.
D’altra banda, cal recordar que les administracions locals no són ni molt
menys les que tenen un pes més rellevant en el dèficit públic i a més són,
segons les darreres
arreres dades econòmiques, l’únic nivell d’administració pública
que preveu acomplir amb l’objectiu del dèficit.
Aquesta reforma té per objectiu la privatització dels serveis públics, obeint
només a criteris econòmics sense tenir en compte criteris socials
socia ni de qualitat
de vida i tampoc resol definitivament el problema del finançament local tal i
com es ve reclamant des de les entitats municipalistes.
Per tot plegat considerem que aquesta reforma de la Llei Local del PP retalla
totes les competències dels
dels ajuntaments sense tenir en compte que són
l’administració més propera a la ciutadania i garantia de progrés a Catalunya.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
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Primer.

Manifestar el nostre rebuig a la reforma de l’administració local que
planteja
nteja el Govern del PP ja que representa un atac sense
precedents contra l’autonomia local i el camí cap a la privatització
dels serveis públics.

Segon.

Reivindicar el paper dels ajuntaments com a administració més
propera als ciutadans i ciutadanes i prestadora
prestadora de serveis públics de
proximitat i de qualitat.

Tercer.

Apostar per una nova estructura de l’administració local que
simplifiqui l’administració, permeti l’estalvi i garanteixi una prestació
eficient dels serveis, establint quines són les competències
comp
municipals i garantint el seu correcte funcionament i finançament.

Quart.

Instar al Govern de l’Estat a que retiri l’actual esborrany
d’avantprojecte i que escolti les reivindicacions històriques de les
entitats municipalistes i que resolgui de manera definitiva el
finançament local per tal de garantir l’accés als serveis públics a tota
la ciutadania i la continuïtat de l’estat del benestar que s’ha assolit
durant els més de 30 anys de democràcia i al qual han contribuït de
forma destacada els ajuntaments.
aj

Cinquè. Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya que defensi les
seves competències exclusives en règim local i que tramiti de
manera urgent la nova Llei de Governs locals i Hisendes locals
catalanes que blindin els municipis catalans contra aquest atac de la
nostra autonomia que planteja l’avantprojecte amb el que treballa el
govern del PP, i en garanteixi el seu finançament, a més d’assumir
el compromís ferm de liquidar el deute pendent amb els
ajuntaments.
Sisè.

Comunicar aquest acord
acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, al Govern de la Generalitat de Catalunya; als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Junta de Govern de
la Federación Española de Municipios y Provincias, a la Federació
de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

24. Precs i preguntes.
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular algun prec o
alguna pregunta.
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En primer lloc intervé
ntervé la Sra. Teresa M Canela demanant que es procedeixi a
la neteja
a i posterior adequació de la zona de contenidors que hi ha a la
confluència entre els carrers Elionor de Pallars i Jaume I, atesa la mala imatge
que dona l’estat actual.
Intervé el Sr. Marcelo Javier Tarantino, demanant de poder-se
poder
assabentar
dels actes que es fan al municipi.
El Sr. López li respon que tots els actes programats per l’ajuntament surten al
perfil del facebook creat a l’efecte.
La Sra. Sílvia Juanes s’ofereix a comunicar-li
comunicar li els actes culturals programats
via correu electrònic.
El Sr. alcalde
alde afirma que a la web de l’ajuntament també s’anuncien tots els
actes i esdeveniments que promou l’ajuntament.
Intervé el Sr. Virgili per preguntar si hi ha novetats relatives al tema de l’aigua i
el sanejament del centre penitenciari.
El Sr. alcalde respon que ara fa aproximadament un mes i mig va tenir la
darrera conversa amb el Conseller de Justícia per tractar d’aquesta qüestió.
Com ja és sabut, l’edifici esta acabat, manca l’equipament de les cuines,
l’execució del ramal de proveïment d’aigua potable
potable des de les instal·lacions
del Consorci d’Aigües, falta urbanitzar el vial d’accés amb la construcció de la
rotonda a la carretera T-2031
T 2031 i manca, sobretot, allò que és més important pel
nostre municipi: resoldre el sanejament.
Mentre no es resolgui l’abastament
l’abastament d’aigua, el sanejament i la vialitat, no
podran obrir. El que ens fa patir, però, és el tema del sanejament perquè, com
ja sabeu, ha de donar servei a les urbanitzacions de l’entorn més immediat, a
més de a la presó.
El que hem proposat a l’ACA,
l’ACA, com ja hem dit reiteradament en anteriors
ocasions, és resituar l’EDAR aigües amunt del torrent de la Mora, amb la
consegüent reducció de gairebé 2000 metres de col·lector; redimensionar a la
baixa la capacitat d’aquesta EDAR d’acord amb la població actual
actu i la de la
presó; i, finalment, eliminar la canonada que interceptant el col·lector del riu
havia de portar les aigües residuals a la nova Edar, deixant que aquestes
vagin com fins ara a l’Edar d’Altafulla, amb una reducció d’uns altres 2000
metres. Totes
es aquestes modificacions proposades comportarien una reducció
molt important respecte el cost previst en el projecte inicial, passant dels
gairebé 12 milions d’euros als 7/8 milions, als quals encara caldria descomptar
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la baixa que s’obtindria en la licitació,
licitació, molt previsible en l’actual context
econòmic.
I, sent les vuit i cinc minuts del vespre, i no havent-hi
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
secretàri

