ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2013
A la Casa de la Vila del Catllar, sent les sis de la tarda del dia vint-i-sis de
setembre de l’any dos mil tretze, sota la Presidència del Sr. Josep M.
Gavaldà i Colomina, alcalde-president, es reuneixen a la Sala de Plens
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
SECRETARI ACCTAL:
Jordi Cabré i Martorell
ORDRE DEL DIA DEL PLE:
1. Proposta d’aprovació de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió
ordinària de data 4 de juliol de 2013.
2. Informe de l’alcaldia.
3. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última sessió
ordinària núm. 2013/339 al 2013/447.
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4. Proposta de ratificació del Decret núm. 2013/369, d’aprovació del
conveni de col·laboració subscrit entre l’empresa REPSOL Petróleo, SA i
l’ajuntament per al finançament parcial del projecte de museïtzació del
castell de la vila, anualitats 2013 i 2014 .
5. Proposta de ratificació del Decret núm. 2013/371, de compareixença
en el recurs contenciós administratiu abreujat núm. 311/2013 conegut pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona interposat pel Sr.
Joan Maria Fernández Cabré contra l'expedient de protecció de la
legalitat urbanística núm. 18/2012(242) incoat per infracció de la
normativa urbanística municipal al superar la tanca vegetal de la parcel·la
de la seva propietat, situada al carrer Ramon Llull, núm. 2 de la
urbanització Mas Vilet dels Pins, l’alçada reguladora màxima permesa.
6. Proposta de ratificació del Decret núm. 2013/374, de delegació en
l’Oficina Tècnica Ambiental Comarcal (OTAC) l’emissió dels informes
preceptius d'atorgament de llicencia ambientals de l'annex 111 i llicencies
per activitats recreatives i espectacles públics regulades, respectivament,
per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les
activitats i el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
7. Proposta de ratificació del Decret núm. 2013/409, de delegació en
l’Oficina Tècnica Ambiental Comarcal (OTAC) la realització del control
ambiental inicial i els posteriors controls periòdics de la instal·lació de la
deixalleria supramunicipal del municipi.
8. Proposta de ratificació del Decret núm. 2013/434, de compareixença
en el recurs contenciós administratiu núm. 128/2013 conegut pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, interposat per la
societat Residencial Mas de Moregons, SL, contra el Decret de l’alcaldia
2013/019 de data 11 de gener, i de nomenament i atorgament de poders
suficients i bastants d’advocada i procuradors.
9. Proposta de ratificació del Decret núm. 2013/436, de compareixença
en el recurs contenciós administratiu núm. 343/2013 conegut pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, interposat per la
societat Construccions i Excavacions FC, SL, contra la denegació de la
sol·licitud de llicència urbanística per al tancament, neteja i rebaix de
terreny a la finca situada a la carretera del Catllar a Tarragona T-203 s/n,
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i de nomenament i atorgament de poders suficients i bastants d’advocats
i procuradors.
10. Proposta d’aprovació de la modificació puntual del Reglament
regulador de la gestió i ús de les deixalleries supramunicipals que
gestiona el Consell Comarcal pel que fa a l’horari d’obertura d’atenció al
públic d’aquestes instal·lacions.
11. Proposta de fixació del calendari de festes locals per a l’any 2014.
12. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança
fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana per introducció d’una disposició temporal transitòria
relativa a la no subjecció de determinats supòsits de dació en pagament.
13. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança
fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de la llar d’infants
per inclusió de nous serveis.
14. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança
fiscal reguladora del preu públic per bodes civils.
15. Proposta d’aprovació de la sistematització de les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos delegades al seu dia a la
Diputació de Tarragona (BASE).
16. Proposta d’aprovació del Compte General del pressupost de 2012,
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes de 6 de
maig de 2013.
17. Proposta d’informació de les actuacions realitzades per l’ajuntament
en el marc del Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures
urgents contra la morositat de les administracions públiques i de
recolzament a les entitats locals amb problemes financers.
18. Proposta d’aprovació de la primera modificació de crèdits del
pressupost de l’exercici 2013 de crèdit extraordinari per baixa per
anul·lació.
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19. Proposta d’aprovació del marc pressupostari per al trienni 2014 al
2016, 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.
20. Proposta de donar compte de la informació trimestral tramesa al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 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.
21. Proposta d’aprovació del manifest en defensa de l’esport amateur
català que formulen les entitats municipalistes i la Generalitat de
Catalunya.
22. Moció que presenta el grup municipal de CiU en suport al regidor de
l’ajuntament de Torredembarra, Sr. Lluís Suñé.
23. Moció que presenten els grups municipals de CiU, PSC-PM i UNICAT
reclamant el desdoblament de la N-340 i la gratuïtat dels peatges de
l’autopista AP-7, en el tram de Torredembarra al Vendrell.
24. Moció que presenten els grups municipals de CiU i UNICAT
d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir.
25. Moció que presenten els grups municipals del PSC-PM, CiU, UNICAT
i PP de condemna i rebuig a l’atac feixista contra la delegació de la
Generalitat de Catalunya a Madrid.
26. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions del
Departament d’Empresa i Ocupació per a la realització d’actuacions de
foment de l’ocupació en el marc del programa treball i formació.
27. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Catllar i
l’Associació Mediambiental la Sínia per tal d’impulsar la custòdia del riu
Gaià al municipi.
28. Precs i preguntes.
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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 4 de juliol de 2013.
S’aprova per unanimitat i sense cap esmena l’esborrany de l’acta de la
sessió ordinària de data 4 de juliol 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 l’alcaldia.
El Sr. alcalde informa de les següents qüestions:
a) S’ha presentat sol·licitud de concurrència a la convocatòria de
subvencions promoguda pel Departament de Benestar Social i Família
per a projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de
Catalunya elaboren en el marc del Pla Nacional de Joventut per subvenir
els costos d’execució del projecte ANIMA’T CAT inclòs dins el pla local
de joventut. L’import sol·licitat és de 2.000 €, màxim possible fixat a les
bases.
També s’informa que respecte de la convocatòria de subvencions
regulada per l’Ordre AAM/388/2012, de 23 de novembre, del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
de la Generalitat, publicada al DOGC núm. 6265, de 30 de novembre, per
la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament
d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya i es
convoquen els corresponents a l’any 2013 ens ha estat concedit un ajut
per import de 30.000 € per al finançament parcial del projecte de
“recuperació d’un tram del riu Gaià al seu pas pel terme municipal del
Catllar”, el cost d’execució per contracta del qual és de 144.690,32 €
(més IVA). Aquest ajut ens permetrà la seva execució condicionada,
però, a la col·laboració econòmica que estem negociant amb REPSOL.
Intervé el Sr. Joan Morlà i pregunta si aquest projecte és el que preveia la
impermeabilització de la llera i fer captacions subterrànies per a la
regeneració del cabal.
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El Sr. alcalde respon afirmativament, però diu que les partides
corresponents a la recirculació de l’aigua s’han eliminat per quant amb la
dotació de cabal ambiental de l’embassament en aplicació del conveni
Repsol-Agència Catalana de l’Aigua ja no tenen sentit, subsistint la resta
de partides del projecte relatives a l’adequació de la llera i de
l’enjardinament.
b) Respecte de les convocatòries d’ajuts de la Diputació de Tarragona,
ens han estat atorgats els següents:
- 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, concerts al castell, Diada de l’Onze de
Setembre, estampes nadalenques i programació cultural estable al centre
cultural, ens han estat atorgats 3.510,59 €.
- Destinades a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà,
inclosos edificis i indrets singulars o 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 €, ens han estat
atorgats 6.000 €. Paral·lelament s’hi han d’afegir els 3.000 € atorgats dins
la línia específica per al finançament de despeses de gestió i funcionament,
essent aquest import el màxim subvencionable.
- Per a actuacions destinades al finançament de despeses derivades del
funcionament, conservació i manteniment de consultoris mèdics locals,
amb un pressupost de 14.400 euros, ens han atorgat el màxim
subvencionable de 6.000 €.
- Per actuacions del programa de protecció de la salut pública, amb una
previsió de despesa total de 18.145 euros per dur a terme el servei de
socorrisme aquàtic de les piscines municipals ens ha estat concedit
l’import de 8.000 €.
- Per a actuacions incloses al programa de protecció de la salut pública
per a la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, consistents en la
neteja dels dipòsits de capçalera i la despesa generada per la realització de
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les analítiques sanitàries de control de l’aigua subministrada, amb un
pressupost de 10.000 euros, ens han estat atorgats 7.074,40 €.
- Per actuacions del programa de protecció de la salut pública per la
reducció de la proliferació d’animals peridomèstics i control de plagues,
amb un cost estimat de 5.406 euros, ens han estat atorgats 2.921,73 €.
c) Respecte de les subvencions atorgades per l’ajuntament s’informa que
s’han atorgat a la Junta de Conservació de la Bonaigua 242 € per la
neteja i manteniment de la zona verda de la urbanització i 1.670 € per a
l’adequació de la zona infantil i construcció d’una pista de petanca.
També s’han concedit 10.000 € al CE El Catllar Atlètic, FS per a la
temporada 2013-2014, per a la qual han aprovat un pressupost de
23.297,68 €.
d) Respecte a instruments de planejament i gestió urbanística, s’informa
que mitjançant acords de la Junta de Govern de 18 de juliol de 2013
s’han aprovat inicialment els projectes d’urbanització i de reparcel·lació
econòmica dels Cocons, sector 28 del POUM i el projecte d’urbanització
de Manous I, sector 17-C del POUM.
També s’han aprovat inicialment, mitjançant acord de la Junta de Govern
d’1 d’agost de 2013, el projecte de reparcel·lació econòmica de Manous
I, sector 17-C del POUM, el projecte de reparcel·lació econòmica de
Manous II, sector 18 del POUM i el compte de liquidació definitiva del
projecte de reparcel·lació econòmica de Mas de Moregons, sector 12 del
POUM.
Finalment, s’informa que mitjançant acord de la Junta de Govern del
passat 5 de setembre es va aprovar definitivament el projecte
d’urbanització de Manous II, sector 18 del POUM.
e) Respecte de la implantació del pla de desplegament del servei de
recollida de la fracció orgànica de residus municipals (FORM), prevista
per al 2014 i a instàncies del Consell Comarcal que en té delegada la
gestió, es sol·licitarà pròrroga per implantar el servei dins l’any 2015 i així
evitar la caducitat de l’expedient i la possible imposició d’una sanció per
part de l’Agència de Residus de Catalunya
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Alhora, també s’autoritzà al Consell Comarcal a concórrer a la futura
convocatòria d’ajuts de l’Agència de Residus de Catalunya per implantar
el referit pla de desplegament.
f) Finalitzada la temporada de la piscina municipal, s’han recaptat uns
ingressos per import de 10.090,47 € en concepte d’entrades,
abonaments i aportacions dels alumnes dels campus d’estiu mentre que
la despesa de funcionament de les instal·lacions ha estat de 17.039,12 €,
en la qual s’hi imputen els conceptes de socorrisme aquàtic, personal de
manteniment, adquisició de productes per al tractament de l’aigua i
reparacions.
g) S’informa que l’Agència Catalana de l’Aigua ha autoritzat els treballs
de neteja i adequació del tram de la llera del riu situat entre la resclosa de
la fàbrica i l’antic pont del ferrocarril, treballs que s’estan realitzant en
aquests moments per l’entitat mediambiental La Sínia. El projecte preveu
la creació d’una zona humida en aquest tram del riu, aprofitant
l’existència de la resclosa de la fàbrica que s’alimenta del cabal
mediambiental alliberat des de l’embassament, i on actualment hi
nidifiquen algunes espècies d’ocells i on es preveu el retorn de la tortuga
de rierol amb l’alliberament d’alguns exemplars.
El cost aproximat és de 12.000 €, per al finançament dels quals compten
amb un ajut de 8.997 € de la Direcció General del Medi Natural, una
aportació de 1.000 € convinguda amb l’ajuntament, essent a càrrec de
REPSOL la quantitat restant fins la quantia esmentat.
Al mateix temps, l’ajuntament col·locarà una passera de vianants a la
part propera al pont del tren per creuar el riu i facilitar així l’accés als
horts existents riu amunt.
Continuant en l’àmbit del riu, i respecte la infiltració d’aigua cap al
sistema de sanejament de l’EDAR d’Altafulla a traves del col·lector de la
urbanització la Cativera que ja hem explicat en anteriors ocasions,
l’empresa adjudicatària de l’obra i la direcció tècnica han aprofitat l’impàs
en que no baixava aigua pel riu per arranjar aquest defecte constructiu.
Des d’ahir mateix, REPSOL ha tornat a alliberar aigua del pantà i ara es
podrà apreciar l’efectivitat dels treballs realitzats.
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i) Als efectes de deixar-ne constància en acta, s’informa que el passat dia
11 de setembre, com bé es sap, doncs hi va assistir la Corporació
municipal, es va fer l’acte oficial d’inauguració del monument
commemoratiu de l’Onze de Setembre, amb la participació i l’ofrena floral
de les diferents entitats de la vila i amb una notable afluència de públic.
j) S’informa que el nombre d’inscrits a la llar d’infants finalment ha estat
de 16 persones per comptes de les 22 que teníem el curs anterior. Un
dels principals motius al que atribuïm aquesta davallada és la situació
econòmica, valorada des d’una doble perspectiva, doncs si un o ambdós
pares estan a l’atur es fan càrrec dels infants i minimitzen despeses o,
malgrat no estar en atur, si no hi ha molta necessitat, tampoc porten els
infants a la llar per millorar l’estalvi familiar.
k) En quant als usuaris del servei de transport escolar d’alumnes a
l’escola l’Agulla, s’informa que ens estem movent en unes xifres similars
a les de l’any passat, doncs una vegada iniciat el curs encara es
produeixen altes i baixes, tenim 26 inscrits pels 27 de l’any anterior.
l) Similar situació es dóna amb els ensenyaments de música i anglès que
imparteix l’ajuntament, doncs si l’any passat teníem 77 inscrits a música,
enguany en tenim 73, i en quant a la llengua estrangera, comptem amb
90 matriculats pels 82 del curs anterior. Cal observar que durant els
primers dies d’inici del curs encara es produeixen moviments, però que
no se solen alterar massa aquestes xifres.
m) Tal i com ja varem informar en el passat plenari, celebrat el mes de
juliol, aquest proper cap de setmana estan programades, en el marc de
les Jornades Europees del Patrimoni, les visites guiades i gratuïtes tant al
castell com a l’església, que les farà la guia del castell, la Sra. Anna
Garrido.
n) A mitjan d’aquest mes s’ha fet efectiu el relleu en la presidència del
Consorci Turístic del Baix Gaià càrrec que des d’aleshores recau en el
regidor d’aquesta Corporació, Sr. Carles Guillén i Montserrat. Li donem
l’enhorabona i li desitgem tot l’encert en l’exercici de la comesa.
De tot el qual els reunits es donen per assabentats.

9

3. Donar compte dels Decrets d’alcaldia adoptats des de l’última
sessió ordinària núm. 2013/339 al 2013/447.
El Sr. alcalde dóna compte dels decrets emesos del núm. 2013/339, de
data 2 de juliol de 2013, al 2013/447, de data 20 de setembre de 2013.
Els reunits es donen per assabentats.
4. Ratificació del Decret núm. 2013/369, d’aprovació del conveni de
col·laboració subscrit entre l’empresa REPSOL Petróleo, SA i
l’ajuntament per al finançament parcial del projecte de museïtzació
del castell de la vila, anualitats 2013 i 2014 .
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. 2013/369, de 19 de juliol de 2013.
“Sens dubte, el castell junt amb l’església de Sant Joan Baptista
constitueixen els principals actius del patrimoni històric i ensems turístic
del municipi. D’ençà de l’adquisició del castell per part de l’ajuntament
l’any 2002 i posterior consolidació i revalorització, l’objectiu ha estat
convertir-lo en un element dinàmic que permeti posar en valor i rendibilitzi
el patrimoni arqueològic i cultural del municipi i alhora pugui articular tant
activitats culturals com de d’investigació científica en els camps de
l’arqueologia i recerca històrica. Amb aquesta finalitat, els esforços per a
la millora de les prestacions de l’equipament no han cessat, essent
necessari obtenir finançament per escometre la seva ulterior fase de
posada en servei tant del ciutadà com del visitant.
El castell del Catllar fou declarat com a bé protegit per Decret de 22
d’abril de 1949 (registre R I-51-6614), en virtut del qual i atenent als
criteris establerts per la Llei 9/1993, de patrimoni cultural, és classificat de
Bé Cultural d'Interès Nacional i en col·laboració tant amb el Ministeri de
Foment, com amb la Generalitat, la Diputació de Tarragona i el Consell
Comarcal, ha esdevingut la seu del Centre d’interpretació dels Castells
del Baix Gaià de la ruta homònima i s’ha incorporat, en el marc del
Catàleg i el Pla d’Implementació dels Recursos Turístics Intangibles de
Catalunya, al recurs denominat “Castells de frontera”.
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Considerant convenient millorar i ampliar els continguts de l'actual
equipament museogràfic que s’ofereix actualment.
Examinada la proposta de conveni de col·laboració establert amb
l’empresa REPSOL Petróleo, SA per al finançament parcial del projecte
de museïtzació del castell de la vila, anualitats 2013 i 2014, amb
l’aportació per part d’aquesta societat de la quantitat de 25.000 € (vint-icinc mil euros) per anualitat.
Vist que es necessari formalitzar, a la major brevetat possible, la
signatura de la documentació necessària per poder gaudir de l’import
concedit i executar els treballs amb immediatesa.
Vist el que disposa l’article 273 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
que aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, així com el Capítol 1 del títol 7 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel decret 179/1995, de 13 de
juny.
Vistos els articles 52, 53 i 150 del ja citat decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i l’article 309 del també esmentat decret 179/1995, de 13 de juny.
En conseqüència, Resolc:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’empresa REPSOL
Petróleo, SA i l’ajuntament per al finançament parcial del
projecte de museïtzació del castell de la vila, anualitats 2013 i
2014.
Segon.- Donar trasllat d’aquest Decret a en legal forma a REPSOL
Petróleo, SA i a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Tercer.- Sotmetre aquest Decret a la ratificació del Ple de l’ajuntament
en la propera sessió que tingui lloc.”
5. Ratificació del Decret núm. 2013/371, de compareixença en el
recurs contenciós administratiu abreujat núm. 311/2013 conegut pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona interposat pel
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Sr. Joan Maria Fernández Cabré contra l'expedient de protecció de
la legalitat urbanística núm. 18/2012(242) incoat per infracció de la
normativa urbanística municipal al superar la tanca vegetal de la
parcel·la de la seva propietat, situada al carrer Ramon Llull, núm. 2
de la urbanització Mas Vilet dels Pins, l’alçada reguladora màxima
permesa.
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. 2013/371, de 24 de juliol de 2013.
“En data 10 de juliol de 2013 s'ha rebut un escrit del Jutjat Contenciós
Administratiu número 1 de Tarragona pel qual se’ns comunica que el Sr.
Joan Maria Fernández Cabré ha interposat recurs contenciós
administratiu, admès a tràmit amb el número 311/2013, contra la
tramitació de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística número
18/2012(242) incoat contra aquest per infracció de la normativa
urbanística municipal per inadequació de la tanca vegetal de la seva
parcel·la, situada al carrer Ramon Llull, núm. 2 de la urbanització Mas Vilet
dels Pins, al superar l’alçada màxima permesa.
Segons l’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local correspon a l’alcalde l’exercici de les accions
judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de
la seva competència, inclòs quan les hagi delegat en un altre òrgan, i, en
cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit
ha de donar-n’hi compte a la primera sessió que se celebri per a la seva
ratificació.
Així mateix, tal com estableix l’article 53.1.k 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 li correspon a l’alcalde exercir les accions
judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de
la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un
altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple.
En aquest últim supòsit s’ha de donar compte al ple en la primera sessió
que aquest convoqui per a la seva ratificació.
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D’acord amb el que disposa l’article 48 i 49 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa l'Ajuntament
disposa del termini de 20 dies hàbils per a trametre l'expedient
administratiu i personar-se en el procés judicial.
En conseqüència RESOLC:
Primer.- Trametre al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Tarragona còpia de l'expedient de protecció de la legalitat
urbanística núm. 18/2012(242) incoat contra el Sr. Joan Maria
Fernández Cabré per infracció de la normativa urbanística
municipal al superar la tanca vegetal de la parcel·la de la seva
propietat, situada al carrer Ramon Llull, núm. 2 de la urbanització
Mas Vilet dels Pins, l’alçada reguladora màxima permesa.
Segon.- Citar a compareixença aquells qui constin com a interessats en
l’expedient esmentat.
Tercer.- Personar-se en el recurs contenciós administratiu abreujat
núm. 311/2013.
Quart.-

Nomenar els lletrats de la Diputació de Tarragona perquè
defensin els drets de l'Ajuntament, i si escau, els procuradors
dels Tribunals, que designin els Serveis Jurídics Municipals,
perquè el representi.

Cinquè.- Facultar l'alcalde de l'ajuntament per atorgar poders especials
per a plets, si és necessari.”
6. Ratificació del Decret núm. 2013/374, de delegació en l’Oficina
Tècnica Ambiental Comarcal (OTAC) l’emissió dels informes
preceptius d'atorgament de llicencia ambientals de l'annex 111 i
llicencies per activitats recreatives i espectacles públics regulades,
respectivament, per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció
i control de les activitats i el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual
s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
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:
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Decret núm. 2013/374, de 29 de juliol de 2013.
“Ates que l’ajuntament no disposa de Ponència Ambiental per emetre els
informes ambientals preceptius exigits durant el tràmit d’atorgament de
llicencies ambientals regulades per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
control ambiental de les activitats, o les llicencies per activitats
recreatives regulades al decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
En conseqüència, Resolc:
Primer.- Delegar en l’Oficina Tècnica Ambiental Comarcal (OTAC)
l’emissió dels informes preceptius d’atorgament de llicencia
ambientals de l’annex 111 i llicencies per activitats recreatives i
espectacles públics regulades, respectivament, per la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les
activitats i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova
el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Segon.- Donar trasllat d’aquest Decret a en legal forma al Consell
Comarcal del Tarragonès.
Tercer.- Sotmetre aquest Decret a la ratificació del Ple de l’ajuntament
en la propera sessió que tingui lloc.”
7. Ratificació del Decret núm. 2013/409, de delegació en l’Oficina
Tècnica Ambiental Comarcal (OTAC) la realització del control
ambiental inicial i els posteriors controls periòdics de la instal·lació
de la deixalleria supramunicipal del municipi.
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. 2013/409, de 8 d’agost de 2013.
“Mitjançant decret de l’alcaldia del passat 29 de juliol es va delegar en
l’Oficina Tècnica Ambiental Comarcal (OTAC) l’emissió dels informes
preceptius d'atorgament de llicencia ambientals de l'annex 111 i llicencies
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per activitats recreatives i espectacles públics regulades, respectivament,
per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control de les
activitats i el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
Atès que l’article 69 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de control
ambiental de les activitats estableix que, entre d’altres, la instal·lació
d’una deixalleria, com la supramunicipal radicada al municipi i que
gestiona el Consell Comarcal, està sotmesa a un control ambiental inicial
i a posteriors controls periòdics, realitzats mitjançant entitat
col·laboradora acreditada o els tècnics municipals.
Ates que procedeix efectuar el control inicial de la deixalleria.
Vist el que disposen l’article 53 i concordants 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.
En conseqüència, Resolc:
Primer.- Delegar en l’Oficina Tècnica Ambiental Comarcal (OTAC) la
realització del control ambiental inicial i els posteriors controls
periòdics de la instal·lació de la deixalleria supramunicipal del
municipi.
Segon.- Donar trasllat d’aquest Decret a en legal forma al Consell
Comarcal del Tarragonès.
Tercer.- Sotmetre aquest Decret a la ratificació del Ple de l’ajuntament
en la propera sessió que tingui lloc.”
8. Ratificació del Decret núm. 2013/434, de compareixença en el
recurs contenciós administratiu núm. 128/2013 conegut pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, interposat per la
societat Residencial Mas de Moregons, SL, contra el Decret de
l’alcaldia 2013/019 de data 11 de gener, i de nomenament i
atorgament de poders suficients i bastants d’advocada i
procuradors.
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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, acorda ratificar el
següent Decret de l’alcaldia:
Decret núm. 2013/434, de 9 de setembre de 2013.
“En data 19 d’abril de 2013 s'ha rebut un escrit del Jutjat Contenciós
Administratiu número 1 de Tarragona pel qual se’ns comunica que la
societat Residencial Mas de Moregons, SL ha interposat recurs
contenciós administratiu, admès a tràmit amb núm. 128/2013, contra el
Decret de l’alcaldia 2013/019 de data 11 de gener, pel qual es
desestimaven les pretensions de la Junta de Compensació de Mas de
Moregons de deixar sense efecte les liquidacions i els actes d’execució,
exacció, realització o embargament practicats per l’ajuntament i l’òrgan
de gestió tributària de la Diputació de Tarragona (BASE-Gestió
d’Ingressos).
L’article 544.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial
estableix que la col·legiació dels advocats i procuradors serà obligatòria
per actuar davant dels jutjats i tribunals en els termes previstos en
aquesta llei i per la legislació general sobre col·legis professionals, a no
ser que actuïn al servei de les administracions públiques o entitats
públiques per raó de dependència funcionarial o laboral.
Els ens locals tenen l’obligació legal d’exercir les accions necessàries per
a la defensa dels seus drets i interessos. En base a aquesta prerrogativa
i davant de la necessitat de defensa jurídica davant dels tribunals, sigui
quina sigui la seva jurisdicció i competència, es imprescindible
l’assistència i representació jurídic-processal d’un advocat que actuï en
nom de l’ajuntament.
L’article 221 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, en relació amb el 229 i següents 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, disposen que la representació i defensa
dels ens locals correspondrà als lletrats que desenvolupin la seva tasca
en els serveis jurídics d’aquella administració a no ser que es designi
advocat col·legiat que els representi i defensi.
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L’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i 53.1.k 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
estableixen que correspon a l’alcalde l’exercici de les accions judicials i
administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva
competència, inclòs quan les hagi delegat en un altre òrgan, i, en cas
d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit ha
de donar-n’hi compte a la primera sessió que se celebri per a la seva
ratificació.
En conseqüència RESOLC:
Primer.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm.
128/2013 que coneix el Jutjat Contenciós Administratiu número
1 de Tarragona interposat per la societat Residencial Mas de
Moregons, SL contra el Decret de l’alcaldia 2013/019 de data
11 de gener.
Segon.- Nomenar i conferir poders suficients i bastants a l’advocada
Sra. Lorena Roldan Suarez, col·legiada número 2358 de
l’iIl·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona, perquè representi i
defensi els drets de l’ajuntament en el recurs contenciós
administratiu núm. 128/2013, que coneix el Jutjat Contenciós
Administratiu número 1 de Tarragona, així com en la resta de
procediments judicials que s’interposin en contra o interposi
l’ajuntament.
Així mateix, nomenar i conferir poders suficients i bastants, de
forma indistinta, als procuradors dels tribunals de Barcelona:
Sra. Carme Chulio Purroy, Sr. Carlos Pons de Gironella i Sr.
Manuel Martí Fonollosa i als de Madrid: Sr. Antonio Sorribes
Calle, Sr. Pablo Sorribes Calle i Sra. Rosa Sorribes Calle.
Tercer.- Revocar el poders conferits al seu dia als procuradors dels
tribunals de Tarragona: Sr. Luis Colet Panadés, Sr. Antonio
Elías Arcalís, Sra. Esperanza Díaz Manso i Sra. Maite Garcia
Solsona.
De Barcelona, , Sr. Jorge Solà Serra, Sra. Melania Serna Sierra
i Sr. Àngel Quemada Ruiz.
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De Zaragoza, Sra. Nuria Juste Puyo, Sr. Fernando Peire
Aguirre i Sr. Carlos Adan Soria.
De Madrid, Sr. Francisco de Alas Pumariño y Miranda i Sra.
Montserrat Sorribes Calle.
Quart.-

Donar trasllat d’aquest Decret a en legal forma als interessats.

Cinquè.- Sotmetre aquest Decret a la ratificació del Ple de l’ajuntament
en la propera sessió que tingui lloc.”
9. Ratificació del Decret núm. 2013/436, de compareixença en el
recurs contenciós administratiu núm. 343/2013 conegut pel Jutjat
Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, interposat per la
societat Construccions i Excavacions FC, SL, contra la denegació
de la sol·licitud de llicència urbanística per al tancament, neteja i
rebaix de terreny a la finca situada a la carretera del Catllar a
Tarragona T-203 s/n, i de nomenament i atorgament de poders
suficients i bastants d’advocats i procuradors.
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. 2013/436, de 9 de setembre de 2013.
“En data 2 d’agost de 2013 s’ha rebut ofici del Jutjat Contenciós
Administratiu número 2 de Tarragona pel qual se’ns comunica que la
societat Construccions i Excavacions FC, SL ha interposat recurs
contenciós administratiu, admès a tràmit amb núm. 343/2013, contra el
Decret de l’alcaldia 2013/231, de 16 de maig, pel qual es denegava
parcialment la llicència sol·licitada per l’ara recurrent per al tancament i
rebaix de la finca situada a la carretera del Catllar a Tarragona T-203 s/n,
essent-li concedida autorització per a l’execució de les tasques de neteja
de la finca referida.
L’article 544.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial
estableix que la col·legiació dels advocats i procuradors serà obligatòria
per actuar davant dels jutjats i tribunals en els termes previstos en
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aquesta llei i per la legislació general sobre col·legis professionals, a no
ser que actuïn al servei de les administracions públiques o entitats
públiques per raó de dependència funcionarial o laboral.
Els ens locals tenen l’obligació legal d’exercir les accions necessàries per
a la defensa dels seus drets i interessos. En base a aquesta prerrogativa
i davant de la necessitat de defensa jurídica davant dels tribunals, sigui
quina sigui la seva jurisdicció i competència, es imprescindible
l’assistència i representació jurídic-processal d’un advocat que actuï en
nom de l’ajuntament.
L’article 221 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, en relació amb el 229 i següents 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, disposen que la representació i defensa
dels ens locals correspondrà als lletrats que desenvolupin la seva tasca
en els serveis jurídics d’aquella administració a no ser que es designi
advocat col·legiat que els representi i defensi.
L’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i 53.1.k 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
estableixen que correspon a l’alcalde l’exercici de les accions judicials i
administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva
competència, inclòs quan les hagi delegat en un altre òrgan, i, en cas
d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit ha
de donar-n’hi compte a la primera sessió que se celebri per a la seva
ratificació.
En conseqüència RESOLC:
Primer.- Trametre l’expedient administratiu núm. 2013/020(148), de
sol·licitud de llicència urbanística per la tancament, neteja i
rebaix de terreny a la finca situada a la carretera del Catllar a
Tarragona T-203 s/n, promogut per la societat Construccions i
Excavacions FC, SL, al Jutjat Contenciós Administratiu 2 de
Tarragona.
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Segon.- Citar a compareixença aquells qui constin com a interessats en
l’expedient esmentat.
Tercer.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm.
343/2013 que coneix el Jutjat Contenciós Administratiu número
2 de Tarragona interposat per la societat Construccions i
Excavacions FC, SL contra el Decret de l’alcaldia 2013/231, de
16 de maig, de denegació parcial de la llicència urbanística
sol·licitada per dita societat.
Quart.-

Nomenar i conferir poders suficients i bastants als advocats Sr.
Adolf Barceló i Barceló, Sr. Marià Vila D’Abadal i Serra i Sra.
Anna Paixà i Matas, col·legiats números 2011, 355 i 728,
respectivament, dels l’iIl·lustres Col·legi d'Advocats de
Barcelona el primer i Reus els dos següents, perquè
representin i defensin els drets de l’ajuntament en el recurs
contenciós administratiu núm. 343/2013, així com en la resta de
procediments judicials que s’interposin en contra o interposi
l’ajuntament.
Així mateix, nomenar i conferir poders suficients i bastants, de
forma indistinta, als procuradors dels tribunals de
-

Reus: Sra. M del Pilar Tous Estany, Sr. Jaume Pujol Alcaine
i Sra. Cristina Lorena Alfaro Galán.
Tarragona: Sr. Antonio Elías Arcalis i Sra. M Josefa
Martínez Bastida.
Barcelona: Sr. Jordi Bassedas Ballús i Sr. Ángel Joaniquet
Ibarz.
Madrid: Sr. Jacobo de Gandarillas Martos.

Cinquè.- Donar trasllat d’aquest Decret en legal forma als interessats.
Sisè.-

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

10. Aprovació de la modificació puntual del Reglament regulador de
la gestió i ús de les deixalleries supramunicipals que gestiona el
Consell Comarcal pel que fa a l’horari d’obertura d’atenció al públic
d’aquestes instal·lacions.
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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, acorda:
Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 8 de juliol de 2010 es va
aprovar el Reglament regulador de la gestió i ús de les deixalleries
supramunicipals que gestiona el Consell Comarcal, el qual, des
d’aleshores ençà ha estat modificat, el desembre de 2011, amb la
introducció de l’article 22, regulador de les bestretes de finançament del
servei per part dels ajuntaments.
El ple del Consell Comarcal, en data 26 de juny de 2013, ha aprovat una
nova modificació d’aquest Reglament que afecta l’article 11 d’aquest,
regulador de l’horari d’obertura d’atenció al públic, l’enunciat del qual
queda establert amb el contingut literal següent:
“Durant tot l’any l’horari d’atenció al públic per la tarda, els dies no festius,
serà de 15 a 18 hores”
Per tot això, examinat el text proposat, que s’acaba de transcriure, el qual
ha merescut l’informe favorable de la secretaria de l’ajuntament.
Atès que tant en el procediment d’aprovació com en el de modificació de
les ordenances i reglaments locals, quan no siguin de tipus urbanístic, ni
fiscal ni en el cas del ROM, només s’exigeix el quòrum de la majoria
simple, el tràmit d’informació pública i l’aprovació definitiva, que opera
automàticament en el cas de que no s’hagin presentat al·legacions ni
reclamacions durant el període de publicitat, amb la publicació posterior
del text íntegre, de conformitat amb l’article 63 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar la modificació del Reglament regulador de la gestió i ús
de les deixalleries supramunicipals que gestiona el Consell
Comarcal amb la introducció del text que es reprodueix en la
part expositiva del present acord i que modifica l’article 11 de la
norma.
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Segon.

Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada modificació
del Reglament 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.

Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal en legal
forma.

11. Fixació del calendari de festes locals per a l’any 2014.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Mitjançant escrit del Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya de 6 de setembre de 2013 s’insta a aquest ajuntament perquè
fixi les dates de celebració de les festes locals durant l’any 2014.
Examinada l’Ordre del Departament de Treball EMO/202/2013, de 22
d’agost, per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a
Catalunya per a l’any 2014 (DOGC núm. 6450, de 30 d’agost).
Atès el que ve establert a l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer. Fixar com a festes locals d’aquest municipi per a l’any 2014 els
dies 22 d’agost (divendres) i 12 de desembre (divendres).
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya per a la seva inclusió al calendari de
festes oficials per al 2014.
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12. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana per introducció d’una disposició temporal
transitòria relativa a la no subjecció de determinats supòsits de
dació en pagament.
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
l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana,
vigent, en el seu redactat actual, des de l’any 2003 amb la modificació
introduïda mitjançant acord del ple del passat 11 d’abril de 2013 per a la
bonificació per als supòsits de 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, fins el segon grau de consanguinitat, quan s’efectuïn en relació
a l’habitatge habitual del causant sempre que l’habitatge sigui per a ús
propi.
L’actual conjuntura, instal·lada en un marc sostingut de crisi econòmica,
entre d’altres conseqüències ha generat que moltes persones perdin el
seu habitatge habitual arran del procediment d’execució hipotecària i, en
alguns casos, els mes greus, encara continuïn set deutores de part del
préstec o crèdit hipotecari.
L’article 31 de la Constitució estableix que tothom contribuirà al
sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat
econòmica, mitjançant un sistema tributari just, inspirat en els principis
d’igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà caràcter confiscatori.
El que es pretén amb aquesta nova modificació és establir una clàusula
fonamentada en motius de justícia social per evitar la imposició de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana en
cas de transmissió en el supòsit de dació en pagament, mitjançant la
introducció d’un nou apartat a l’article 2, el numeral 4, relatiu als
subjectes passius del tribut, amb el redactat literal següent:
“En les transmissions realitzades pels deutors compresos dins l’àmbit
d’aplicació de l’article 2 del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de
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mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos,
amb ocasió de la dació en pagament del seu habitatge prevista a l’apartat
3 de l’annex de l’esmentada norma, tindrà la consideració de subjecte
passiu substitut del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense
que el substitut pugui exigir del contribuent l’import de les obligacions
tributàries satisfetes”
Alhora, en la mateixa línia argumental i als efectes d’evitar suposades
pràctiques poc ajustades amb l’esperit de la legalitat vigent, s’introdueix
una Disposició Temporal Transitòria que permet donar cabuda a altres
supòsits de pèrdua de l’habitatge habitual i adquisició d’aquest per entitat
creditícia com a conseqüència de no haver pogut fer front al deute
pendent, amb el contingut literal següent:
“Durant els successius exercicis i a l’espera d’una reforma legislativa
sobre la qüestió, l’òrgan competent suspendrà l’emissió de les
liquidacions de l'Impost Sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana ("plusvàlua") en els supòsits que la transmissió s’hagi
fet per raó de dació en pagament de deute hipotecari, per subhasta per
execució hipotecària o per alguna altra figura jurídica que emmascari la
veritable situació de pèrdua de la finca i adquisició per l’entitat creditícia
amb motiu de no haver pogut fer front el creditor al deute pendent, la qual
cosa s’haurà d’acreditar.
Per suspendre l’emissió de les liquidacions en els supòsits anteriors,
caldrà que concorrin els següents requisits:
a. Que el bé immoble transmès sigui la vivenda habitual del contribuent.
b. Que el subjecte passiu (o el seu cònjuge o parella estable) no sigui
propietari de cap altre immoble, excloent de la consideració d’immoble a
aquests efectes, l’aparcament i el traster d’ús particular.
c. Que es trobin en precària situació econòmica.
d. Que el termini de suspensió de l’emissió de la liquidació no esgoti el
període de prescripció.
Excepcionalment, l’òrgan encarregat de resoldre pot, per resolució
motivada, prendre la decisió d’ampliar o restringir els anteriors requisits.
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Les persones interessades en la suspensió de l’emissió de la liquidació
han de sol·licitar i acreditar que compleixen els requisits esmentats
abans.
En relació a les liquidacions ja emeses i pendents de pagament, els
interessats hauran de sol·licitar la suspensió d’aquest pagament,
suspensió que serà resolta de conformitat amb les normes municipals
que regeixen els ajornaments i fraccionaments.”
Examinats l’estudi econòmic i financer i l’informe en quant al procediment
a seguir per a la tramitació de la modificació, redactats a l’efecte pel
secretari-interventor accidental de l’ajuntament, que consten a l’expedient
i es donen per reproduïts.
Vistos els articles 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en
quant a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals municipals.
Vist que els articles 47.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i 114 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, estableixen la competència del ple per a l’adopció de l’acord
provisional d’aprovació de l’ordenança fiscal amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’article 2, amb la
introducció del numeral 4, i la inclusió de la “Disposició temporal
transitòria” a l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana amb el
contingut que consta transcrit a la part expositiva de present
acord.
Segon. Sotmetre al tràmit d’informació pública l’esmentada modificació
de l’ordenança durant el termini de 30 dies hàbils, mitjançant la
seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i
al tauler d’edictes de l’ajuntament. El termini d’informació
pública començarà a comptar des de la seva publicació al BOP.
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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.
13. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la prestació del servei de la llar d’infants
per inclusió de nous serveis.
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 pel servei de llar d’infants, les quotes tributàries de la qual foren
actualitzades l’exercici de 2012.
Aquestes tarifes s’establiren tenint en compte el mòdul de finançament
de plaça d’escola bressol municipal que atorga la Generalitat per alumne
inscrit i any, quantificada en 875 euros, essent a càrrec del particulars i
de l’ajuntament la resta de l’import fins a sufragar el cost real del servei.
L’actual context de crisi econòmica ha comportat una disminució
important del nombre d’usuaris.
Davant aquesta situació, la societat adjudicatària de la gestió del servei,
Escola bressol BAOBAB, SL, ha proposat, per aquest curs 2013-2014 la
prestació de serveis addicionals amb l’objectiu d’aconseguir més usuaris.
Aquests serveis són:
- Joc en família: dos matins a la setmana en sessions d’una hora per
millorar les capacitats cognitives i la salut de l’infant. Preu de 8 € per
sessió.
- Ioga, massatge o anglès en família: una sessió a la setmana d’una hora
de durada. Preu de 25 € mensuals.
- Servei per hores: acolliment de l’infant de curta durada, sense voluntat
de permanència, per atendre gestions personals, amb un màxim de 5
hores a la setmana. Preu de 5€ per hora.
Per altra banda, han arribat a l’ajuntament diverses consultes de famílies
interessades en esdevenir usuàries de la llar d’infants en règim de mitja
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jornada, possibilitat actualment no prevista i que podria facilitar
l’increment de l’ús de les instal·lacions, considerant aquesta una mesura
viable mentre hi hagin places lliures que no comportin l’increment de
professorat o monitoratge i mai en detriment de l’usuari que pretengui
gaudir de plaça a jornada completa.
Així les coses i per atendre aquestes propostes de diversificació de les
prestacions que ofereix en centre es proposa el següent redactat de
l’article 6 de l’ordenança fiscal, regulador de la quota tributària, amb
l’addició de les tarifes dels nous serveis a la tarifa 1, una nova tarifa 4, la
inclusió de la mitja jornada al numeral 2, relatiu a les bonificacions
segons els ingressos del sol·licitant i un apartat nou, numeral sisè, que
defineix el règim de gaudi de la mitja jornada, modificacions que es
destaquen en cursiva respecte d’aquelles que romanen inalterades:
“Article 6. Quota tributària.
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Matrícula:
Tarifa 1. Quotes mensuals d’escolarització
Escolarització de 8.30 a 12.30 h. i de 15 a 17.30 h
empadronats
Escolarització de 8.30 a 12.30 h. i de 15 a 17.30 h
no empadronats
Escolarització jornada parcial (3 hores)
empadronats
Escolarització jornada parcial (3 hores) no
empadronats
Tarifa 2. Quotes serveis de menjador
Horari: de 12.30 a 15 h
Tarifa mensual
Tarifa diària (esporàdica)
Tarifa mensual berenar
Tarifa diària berenar (esporàdica)
Tarifa mensual berenar papilla fruita
Tarifa 3. Quotes servei d’acollida
Tarifa mensual
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100 €

200 €
225 €
100 €
112,50 €

125 €
9€
35 €
4€
45 €

1 hora
2 hores
3 hores
Tarifa per hora (esporàdica)

50 €
100 €
150 €
5€

Tarifa 4. Nous serveis
Joc en família. Preu per hora
Ioga en família. Tarifa mensual (1 h/setmana)
Massatge en família.Tarifa mensual (1 h/setmana)
Anglès en família. Tarifa mensual (1 h/setmana)
Estada per hores. Preu per hora

8€
25 €
25 €
25 €
5€

2. S’aplicaran les següents bonificacions en funció dels ingressos segons
la renda familiar anual (ingressos bruts de la unitat familiar):

Renda

Fins a 15.000 €
De 15.001 a
18.000 €
De 18.001 a
21.000 €
De 21.001 a
24.000 €
Més de 24.000 €

Bonificacions
sobre les quotes
mensuals
d’escol·larització

Tarifa mensual
d’escol·larització
empadronats

Tarifa mensual
d’escol·larització no
empadronats

20%

Complet
160 €

½ jorn
80 €

Complet
180 €

½ jorn
90,00 €

15%

170 €

85 €

191€

95,63 €

10%

180 €

90 €

202 €

101,25 €

5%
0%

190 €
200 €

95 €
100 €

214 €
225 €

106,86 €
112,50 €

3. En el cas que els usuaris de la llar d’infants siguin 2 germans/nes, el
segon, individualment gaudirà d’una bonificació de la quota del 5 que
s’afegirà a la bonificació esmentada en el punt anterior.
4. Als efectes d’obtenir les reduccions esmentades en els punts anteriors,
s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud acompanyada de la
documentació oportuna, justificant la renda obtinguda per tots els
membres de la unitat familiar, davant l’ajuntament, en cas de no
presentar-se cap documentació justificativa de la renda s’entendrà que
renúncien a la subvenció que, per aquest concepte es pogués aplicar.
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L’ajuntament podrà reclamar la documentació que estimi pertinent per tal
de completar la ja presentada per justificar l’obtenció de renda.
Formen la unitat familiar tots els empadronats en la vivenda en que es
trobi empadronat el menor, així com, en cas de no estar empadronats
amb el menor, els seus pares.
5. Per la devolució bancària d’un rebut de quota mensual es cobraran
0,77 €.
6. L’escolarització a mitja jornada resta condicionada a la disponibilitat de
places, tenint preferència el servei a jornada completa.
En el supòsit que es gaudeixi de plaça a mitja jornada i es rebi sol·licitud
de plaça a jornada sencera, l’usuari a temps parcial que hagi fet la
darrera inscripció podria veure amortitzada la seva plaça sense dret a
indemnització, quan per circumstàncies del servei així es requereixi.
Aquest usuari només mantindria la preferència en cas de reconvertir la
seva plaça a temps complert.”
Per tot això, examinats tant l’estudi econòmic i financer com l’informe del
procediment per a la seva aprovació, redactats a l’efecte pel secretariinterventor acctal. de l’ajuntament, que consten a l’expedient i es donen
per reproduïts.
Vistos els articles 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en
quant a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals municipals.
Vist que els articles 47.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i 114 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, estableixen la competència del ple per a l’adopció de l’acord
provisional d’aprovació de l’ordenança fiscal amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’article 6,
quota tributària, de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
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prestació del servei de llar d’infants municipal amb el contingut
que consta transcrit a la part expositiva de present acord.
Segon.

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 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.

14. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora del preu públic per bodes civils.
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, i des de l’any 2008 l’ordenança
fiscal reguladora del preu públic per bodes civils, les quotes tributàries de
la qual foren actualitzades l’exercici de 2011.
Una vegada valorada la seva aplicació i als efectes d’harmonitzar les tarifes
en funció de l’espai que els contraents escullin d’entre els habilitats per a la
celebració de la cerimònia civil del casament, de l’autoritat davant la qual
es celebrarà l’acte i de la procedència dels contraents, alhora que s’ha fet
una valoració de les tarifes aplicables en municipis de la contornada, es
proposa una nova redacció de l’article 4, amb el contingut literal següent,
en el que es manté, com a criteri principal, la garantia del correcte ús de les
instal·lacions i els materials cedits per l’ajuntament:
“Article 4. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la fixada
en la tarifa continguda en l’apartat següent, per cada una de les
dependències municipals habilitades, independentment que celebri la
boda l’alcalde o el jutge de pau.
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2. Les tarifes d’aquest preu públic seran les següents:
Espai
Despatx: màxim 4-6 persones
Sala de plens
Centre Cultural
Castell (terrassa)

Feiners

Dissabtes/
festius
Gratuït (fiança)
50 €
100 €
100 €
150 €
100 €
150 €
150 €
200 €
150 €
200 €
200 €
250 €

Contraents

Empadronats
No empadronats
Empadronats
No empadronats
Empadronats
No empadronats

2.1) Quan el nombre d’assistents no sigui superior a 6 l’acte podrà tenir
lloc al despatx de l’alcalde o regidor delegat o del jutge de pau, en el qual
cas no s’aplicarà cap tarifa, llevat que calgui procedir a la neteja posterior
del carrer o instal·lacions (arròs, flors, etc.), en que s’aplicaran 50 €.
2.2) Quan la celebració de la cerimònia civil tingui lloc a la terrassa del
Castell, (només en època d’estiu), i sempre en funció de la disponibilitat
de les instal·lacions, l’ajuntament instal·larà una cinquantena de cadires.
2.3) A més de la cerimònia civil també pot utilitzar-se l’espai de la
terrassa per a la celebració posterior, sempre segons disponibilitat i
d’acord amb les següents tarifes i condicions:
- Lloguer de la terrassa: 1.000 €
- Lloguer d’equip de so, (micròfon i altaveus): 100 €
- Lloguer de cadires: 200 €
El lloguer serà per un màxim de 5/6 hores, no podent-se allargar en cap
cas més enllà de la 01:00.
No es permet la instal·lació de cap tipus de cobriment de la terrassa.
L’ajuntament podrà facilitar fins a un màxim de 100 cadires (plegables de
fusta), si bé es podran utilitzar cadires llogades pels propis interessats.
Únicament es permet l’organització de cocktails, en cap cas es permet el
muntatge de banquets convencionals.
Tot el material necessari, taules, neveres, plats, coberts, menjar, beguda,
etc. serà de càrrec del contractant.
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La neteja de les instal·lacions serà a compte del contractant; les cadires i
l’equip de so s’hauran de deixar en perfectes condicions, en garantia de
la qual cosa es dipositarà una fiança de 500 € que es retornarà un cop
comprovat l’estat de les instal·lacions i del material esmentat.
Es podrà posar música sempre que aquesta no produeixi molèsties als
veïns, havent de respectar les indicacions rebudes del personal de
l’ajuntament a aquests efectes.
3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança
neix des que es sol·liciti la realització dels serveis previstos portant-se a
terme la reserva del lloc a la data que s’estableixi.
Si arribada la data de la celebració aquesta no es porta a terme per
causes imputables als sol·licitants o als contraents no correspondrà la
devolució del preu públic, excepte que s’avisi amb una antelació mínima
de 20 dies cas en el qual es retornarà el 50% de la quota.”
Per tot això, examinats tant l’estudi econòmic i financer com l’informe del
procediment per a la seva aprovació, redactats a l’efecte pel secretariinterventor acctal. de l’ajuntament, que consten a l’expedient i es donen
per reproduïts.
Vistos els articles 15 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en
quant a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals municipals.
Vist que els articles 47.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i 114 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, estableixen la competència del ple per a l’adopció de l’acord
provisional d’aprovació de l’ordenança fiscal amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar, amb caràcter provisional, la modificació de l’article 4,
relatiu a la quantia, de l’ordenança fiscal reguladora del preu
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públic per bodes civils, amb el contingut que consta transcrit a la
part expositiva de present acord.
Segon.

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 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.

15. Aprovació de la sistematització de les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos delegades al seu dia a
la Diputació de Tarragona (BASE).
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en
endavant LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la
competència d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, de 26 de novembre de 1992, (en endavant LRJAP-PAC),
estableix que les administracions públiques prestaran, en l’àmbit propi, la
cooperació i assistència actives que altres administracions poguessin
sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de dret
públic que els hi correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta aquesta
assistència disposant que les entitats locals podran delegar en altres
entitats locals, en quin territori estiguin integrades, les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de
dret públic que la mateixa Llei els hi atribueix.
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El ple de l’ajuntament, en data 15 de març de 2001, va acordar la
delegació de competències en matèria de gestió i recaptació, entre altres,
de les taxes i preus públics de forma genèrica en període executiu, a
favor de la Diputació de Tarragona.
En data 29 de juny de 2001 es va signar el conveni regulador de la
delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, l’abast del qual es
detallava en el corresponent acord de delegació.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al
mateix temps, la gran importància que un adequat exercici de les
mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió econòmica d’aquest
municipi, fa que es consideri necessari adoptar un acord que concreti i
especifiqui la relació de taxes i preus públics delegades de forma
genèrica al Ple del 15 de març de 2001, esmentat anteriorment, així com
incloure noves delegacions.
Examinat el conveni regulador de la delegació de facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de
Tarragona i l’annex al mateix, on s’indiquen totes les delegacions
conferides, que consten a l’expedient i és donen per reproduïts.
Vist que l’article 47.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, estableix la competència del ple per a l’adopció
de l’acord 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.

Ratificar la delegació de les facultats que a continuació
s’indiquen, amb les funcions que es detallen a l’annex 1 del
present acord, la titularitat de les quals pertany a aquest
ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les
podrà dur a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que
a tal efecte determini, segons l’abast i condicions que
s’estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert
pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAPPAC i article 7 del TRLRHL:
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Delegació de facultats en matèria de recaptació en període
voluntari de la:
- Taxa per al subministrament d’aigua potable.
- Taxa de clavegueram.
- Taxa de cementiri municipal.
- Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les
reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (guals).
- Taxa per la recollida, tractament,i eliminació d’escombraries i
altres residus sòlids urbans.
Segon.

Especificar la delegació de facultats en matèria de recaptació
en període executiu de les taxes i preus públics, efectuada per
acord del Ple del 15 de març de 2001. En concret, aquesta
delegació abasta els següents ingressos:
- Taxa per al subministrament d’aigua potable.
- Taxa per la recollida, tractament,i eliminació d’escombraries i
altres residus sòlids urbans.
- Taxa de clavegueram.
- Taxa de cementiri municipal.
- Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i les
reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (guals).
- Taxa per la tramitació de llicències urbanístiques.
- Taxa per l’assistència a cursos organitzats per l’ajuntament.
- Taxa per la prestació del servei de llar d’infants.
- Preu públic per utilització del servei de transport escolar
municipal.

Tercer.

Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1
del conveni regulador de la delegació de facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la
Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions
conferides.

Quart.

La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix
fins al 31 de desembre de 2016, prorrogable per reconducció
tàcita, per períodes consecutius de quatre anys, la qual es
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produirà, llevat que qualsevol d’ambdues administracions
acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació, el que
haurà de notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos.
Cinquè. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que
contempla el present acord, comportarà una compensació
econòmica que consistirà en el pagament dels imports
especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les
taxes per la prestació de serveis i la realització d’activitats
administratives delegades o encomanats a BASE-Gestió
d’ingressos.
Sisè.

Per a la realització i execució de les funcions delegades, la
Diputació de Tarragona s’atendrà a la normativa general
aplicable, així com a la normativa interna dictada per aquesta,
en virtut de les seves pròpies facultats d’autoorganització, per a
la gestió dels serveis atribuïts.

Setè.

Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la
delegació conferida.

Vuitè.

Facultar l’alcalde tant àmpliament com sigui necessari per la
formalització d’aquells documents que siguin escaients en
execució o desenvolupament del present acord.

En aquest punt s’incorpora la regidora, Sra. Montserrat Inglès i Novell,
qui havia excusat el seu retard.
16. Aprovació del Compte General del pressupost de 2012, informat
favorablement per la Comissió Especial de Comptes de 6 de maig de
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:
Examinat el Compte General del pressupost de l’exercici de 2012.
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Vist que la Comissió Especial de Comptes, en sessió de data 6 de maig
de 2013, per unanimitat, va informar favorablement el referit Compte
general.
Atès que d’acord amb allò establert a l’article 212 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, s’ha exposat al públic pel termini de quinze dies i vuit
més sense que s’hagin presentat reclamacions (BOP núm. 119, de data
23 de maig de 2013).
Atès que el Ple de la Corporació és competent per l’aprovació del
Compte General, d’acord amb el què estableix el ja citat article 212 del
RDL 2/2004, de 5 de març.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Aprovar el Compte General del Pressupost de 2012, el resum del qual es
detalla més avall, i remetre còpia del mateix a la Sindicatura de Comptes
de la Generalitat de Catalunya.
1.

Compte de Resultats a 31.12.2012:

Ingressos d’explotació
Despeses d'Explotació
Marge brut
Despeses financeres
Amortitzacions i provisions
Resultat net
Resultats extraordinaris
Resultats de la Cartera de valors
Modificació drets i obligacions

3.091.702,46 €
2.913.199,81 €
178.502,65 €
35.486,82 €
605.110,97 €
-462.095,14 €
-2.342,10 €
59.361,85 €
-32.393,16 €

Resultats de l’exercici

-437.468,55 €

2. Balanç de Situació a 31.12.2012:
ACTIU
A- IMMOBILITZAT
I- Inversions destinades a l’ús general
II- Immobilitzacions immaterials
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11.652.607,00 €
2.609.388,74 €
199.516,29 €

III- Immobilitzacions materials
IV- Inversions gestionades
V- Patrimoni públic del Sòl
VI- Inversions financeres permanents
VII- Deutors no pressupostaris a llarg termini
B- DESPESES A DISTRIBUIR EN VARIS EXERCICIS
C- ACTIU CIRCULANT
I- Existències
II- Deutors
III- Inversions financeres temporals
IV- Tresoreria
V- Ajustos per periodificació

8.687.029,97 €
0€
156.672,00 €
0€
0€
0€
1.316.363,14 €
0€
819.406,88 €
50,00 €
496.906,26 €
0€

TOTAL ACTIU

12.968.970,14 €

PASSIU
A- FONS PROPIS
I- Patrimoni
II- Reserves
III- Resultats d’exercicis anteriors
IV- Resultats de l’exercici

10.529.159,35 €
502.920,19 €
0€
10.463.707,71 €
-437.468,55 €

B- PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES

0€

C- CREDITORS A LLARG TERMINI
I- Emissions d’obligacions i altres valors negociables
II- Altres deutors a llarg termini
III- Desemborsos pendents sobre accions no exigides

1.037.192,17 €
0€
1.037.192,17 €
0€

D- CREDITORS A CURT TERMINI
I- Emissions d’obligacions i altres valors negociables
II- Altres deutes a curt termini
III- Creditors
IV- Ajustos per periodificació

1.402.618,62 €
0€
441.803,04 €
960.815,58 €
0€

TOTAL PASSIU

12.968.970,14 €
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Estat de Tresoreria – moviments i situació de la tresoreria del dia
1.1.2012 al dia 31.12.2012:
EXISTÈNCIES INICIALS

277.430,19 €

COBRAMENTS
Pressupost corrent
Pressupost tancat
Operacions no pressupostaries
PAGAMENTS
Pressupost corrent
Pressupost tancat
Operacions no pressupostaries

1.366.932,12 €
341.035,17 €
4.194.726,14 €
2.954.836,35 €
231.808,16 €
2.496.572,85 €

EXISTÈNCIES FINALS

496.906,26 €

4. Romanent de Tresoreria a 31 de desembre de 2012.
1- Fons líquids
2- Drets pendents de cobrament
3- Obligacions pendents de pagament
I- Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II- Saldos de dubtós cobrament
III- Excés de finançament afectat
IV- Romanent de tresoreria per a despeses generals (IIII)

496.906,26 €
1.212.708,68 €
1.160.025,63 €
549.589,31 €
440.807,50 €
25.000 €
83.781,81 €

17. Donar compte de les actuacions realitzades per l’ajuntament en
el marc del Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures
urgents contra la morositat de les administracions públiques i de
recolzament a les entitats locals amb problemes financers.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
En data 29 de juny es va publicar al BOE (núm. 155) el Reial Decret Llei
8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les
administracions públiques i de recolzament a les entitats locals amb
problemes financers.

39

Les entitats locals, d’acord amb aquest Reial Decret Llei, han de remetre
amb data límit el 19 de juliol una relació certificada de les obligacions
pendents de pagament que reuneixin els requisits establerts en el seu
article 3, que succintament són: obligacions vençudes, líquides i exigibles
amb anterioritat al 31 de maig de 2013, comptabilitzades d’acord als
articles 11 i 15 de la mateixa norma i s’ha de tractar, entre d’altres, de
contractes d’obres, serveis o subministraments inclosos en l’àmbit
d’aplicació del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
En el marc d’aquesta obligació l’ajuntament únicament ha inclòs al
sistema de pagaments establert la quantitat de 16.520,01 € en concepte
de l’anualitat de 2011 del contracte programa de transport públic
formalitzat amb l’empresa Teresa y José Plana Empresa Plana, SL,
import resultant del càlcul efectuat en base a la quantia efectivament
liquidada per la Generalitat en aquella anualitat, de 33.540,63 €,
corresponents al 67% del dèficit declarat, essent a càrrec de l’ajuntament
el 33% restant.
Alhora, s’han rebutjat les sol·licituds d’inclusió de deute formulades per
Teresa y José Plana Empresa Plana, SL per import de 556,53 €, en
concepte de diferències amb el contracte programa de transport de
viatgers per carretera de 2011 per no complir amb els requisits objectius
establerts per la norma, i de l’empresa Gas Natural Servicios SDG, SA,
per import de 3.210,07 € en concepte de diferents factures de
subministrament elèctric d’enllumenats públics, per haver estat pagades
amb anterioritat a la data de la seva sol·licitud d’inclusió.
Des de la vessant creditora, s’ha procedit a l’acceptació dels deutes
declarats amb l’ajuntament per part de la Generalitat de Catalunya, fet
que permetrà la seva percepció a major brevetat:
Departament
Justícia
Justícia
Economia i
Coneixement
Economia i
Coneixement
BS i Família
BS i Família

Concepte
Subvenció jutjat de pau 2011
Subvenció jutjat de pau 2012
Fons Cooperació Local 2011

Import
3.650,00 €
3.470,00 €
18.872,18 €

Fons Cooperació Local 2012

62.711,56 €

Subvenció PLJ 2012. 1er pagament
Subvenció PLJ 2012. 2on pagament
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2.470,50 €
274,50 €

Justícia
Justícia
Justícia
Justícia
Justícia
Justícia

Reserva aigua CP 1er sem. 2010
Reserva aigua CP 1er trim. 2011
Reserva aigua CP 1er sem. 2012
Reserva aigua CP 12-07-2012
Reserva aigua CP 12-10-2012. 1er pag.
Reserva aigua CP 12-10-2012. 2on pag.
TOTAL

15.953,13 €
9.874,71 €
9.633,71 €
9.740,76 €
6.636,78 €
3.251,00 €
146.538,83 €

Paral·lelament i encara des de la posició de crèdit, l’ajuntament ha pretès
la inclusió d’altres quantitats degudes per la Generalitat i no incloses en
la seva relació inicial, que seguidament es relacionen, les quals es
troben, a hores d’ara, en procés de tramitació, a l’espera de la seva
inclusió o no al sistema, per tal d’accelerar el seu cobrament:
Departament
Ensenyament
Ensenyament
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Cultura
Empresa o Ocup
Empresa o Ocup
Empresa o Ocup
Justícia
Justícia

Concepte
Subvenció llar infants 2011
Subvenció llar infants 2012
Subvenció programació 2010
Subvenció programació 2011
Subvenció programació 2012
Subvenció immobles valor cultural
Subvenció cultura popular i tradicional
Plans d’ocupació 2010
Plans d’ocupació 2011
Plans d’ocupació 2011
Reserva aigua CP 31-12- 2012
Reserva aigua CP 24-04-2013
TOTAL

Import
68.800,00 €
66.300,00 €
11.000,00 €
9.000,00 €
3.957,00 €
22.000,00 €
900,00 €
23.327,68 €
54.811,45 €
12.136,76 €
9.969,73 €
9.828,68 €
292.031,30 €

Atès que el Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, estableix que s’haurà
de d’informar al ple de les accions realitzades en el marc d’aquesta
norma a la primera sessió que es convoqui.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Donar-se per assabentat de les actuacions realitzades per l’ajuntament
en el marc del Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures
urgents contra la morositat de les administracions públiques i de
recolzament a les entitats locals amb problemes financers que es
reprodueixen en la part expositiva del present acord.
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18. Aprovació de la primera modificació de crèdits del pressupost
de l’exercici 2013 de crèdit extraordinari per baixa per anul·lació.
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 pressupost municipal vigent va ser aprovat pel ple de l’ajuntament en
sessió de data 10 de gener de 2013. En aquell moment es va preveure la
necessitat d’adquisició d’un vehicle tot terreny per al servei dels vigilants
municipals en la modalitat d’arrendament financer, consignant a la partida
pressupostària 2013-01-9-20302 un import de 10.000 €.
Una vegada sondejat el mercat de vehicles amb les característiques
tècniques adequades a les necessitats del servei i avaluades les ofertes
de finançament per a l’arrendament financer, es considerà
econòmicament més avantatjosa l’opció de la compra directa.
Consegüentment es fa necessari habilitar una nova partida a aquest
efecte, dotant-la de consignació suficient per atendre la despesa
d’adquisició del vehicle i del seu equipament.
Per aquest motiu s’ha instruït l’expedient de modificació de crèdits
número 01/2013 del pressupost municipal de concessió de crèdit
extraordinari, finançat mitjançant baixes per anul·lació d’altres aplicacions
existents als capítols 2 i 6 d’aquell, segons el detall següent:
Increment pressupost de despeses
Aplicació
2013-01-162401

Descripció
Adquisició i
equipament vehicle
4x4

Saldo
actual

Proposta
d’increment

Saldo final

0,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Finançament: Baixes per anul·lació
Descripció

Proposta
de baixa

Font de finançament

Aplicació

Recursos corrents

2013-01-920302

Renting vehicle

-10.000,00

Recursos corrents

2013-01-1-

Ramal dipòsit Mas de

-10.000,00
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61107

Panxé
-20.000,00

Considerant el què estableix l’article 177 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i el què estableixen les Bases
d’execució del pressupost municipal.
Examinat l’informe de secretaria - intervenció que consta a l'expedient i
és dóna per reproduït.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 01/2013,
de modificació de crèdit per concessió de crèdit extraordinari
segons el quadre de finançament que consta transcrit a la part
expositiva de present acord.

Segon.

Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un
termini de 15 dies mitjançant la publicació de l’edicte
corresponent al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’edictes de l’ajuntament, en el ben entès que si no es
produeixen
al·legacions
ni
reclamacions
s’entendrà
definitivament aprovat.

19. Aprovació del marc pressupostari per al trienni 2014 al 2016, 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.
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 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les
Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari a mig
termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos
anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària
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coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic.
Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3
anys i contindran, entre altres paràmetres, els següents:
- Els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les
respectives administracions públiques.
- Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint
en compte la seva evolució tendencial.
- Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades
projeccions d’ingressos i despeses.
Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació
que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, determina l’obligació de remetre
anualment, abans del 15 de març els marcs pressupostaris.
Excepcionalment, i només per aquest primer any de vigència, la tramesa
s’ha d’efectuar abans del dia 1 d’octubre, i es considerarà que amb la
tramesa de la informació continguda en els marcs pressupostaris, s'entén
complerta l'obligació de tramesa de les línies fonamentals del pressupost
de 2014.
De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el
marc pressupostari prenent com a base el pressupost liquidat de
l’exercici de 2012 i el pressupost aprovat de l’exercici 2013, elaborant
una previsió per als exercicis de 2014, 2015 i 2016, juntament amb
l’informe d’intervenció on es detallen les hipòtesis que s’han considerat
per la seva realització. Alhora, es considera aquest marc pressupostari
alineat amb els eixos d’actuació d’aquest mandat, essent els següents:
Previsions de despeses
Capítol
1
2

Classificació
econòmica
Despeses de
personal
Despeses en
bens corrents i
serveis

2013pressup.
definitiu

2.014

2.015

2.016

897.692

915.645

933.958

952.637

1.602.387

1.634.435

1.667.124

1.700.466
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3
4
6
7
8
9

Despeses
financeres
Transferències
corrents
Inversions reals
Transferències
de capital
Actius financers
Passius
financers

28.600

25.612

22.624

20.624

183.871

183.871

183.871

183.871

189.030

320.378

289.391

240.118

1.500

0

0

0

0

0

0

114.000

142.000

142.000

142.000

3.017.080

3.221.942

3.238.968

3.239.717

Previsions d’ingressos
Classificació econòmica
1-Impostos directes
2-Impostos indirectes

2013pressup.
2.014
2.015
2.016
definitiu
1.155.600 1.400.000 1.400.000 1.400.000
36.000

36.720

37.454

38.203

3-Taxes i altres ingressos

798.600

814.572

830.863

830.863

4-Transferències corrents

965.850

965.850

965.850

965.850

4.800

4.800

4.800

4.800

0

0

0

0

56.230

0

0

0

0

0

0

0

5-Ingressos patrimonials
6-Alienació d'inversions
reals
7-Transferències de capital
9-Passius financers

3.017.080

3.221.942 3.238.968 3.239.717

Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del marc pressupostari a
mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del
deute públic i la regla de la despesa, que consta a l’expedient i és dóna
per reproduït.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
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Primer.

Aprovar el marc pressupostari a mig termini i corresponent als
tres exercicis comptats a partir del pressupost municipal vigent,
anys 2014, 2015 i 2016, per aplicació de l’article 29 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF).

Segon.

Trametre l’acord d’aprovació corresponent i el marc
pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6
de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.

20. Donar compte de la informació trimestral tramesa al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques 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.
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 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació que
preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, determina l’obligació de remetre trimestralment,
entre d’altres, la informació relativa a l’execució trimestral dels
pressupostos, la qual fou lliurada a la Secretaria de Estado de
Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas en data 2 de setembre de 2013, amb el contingut literal següent:
“Resum d’ingressos
Capítol

Crèdit
inicial

Previsió
actual

1 1.155.600,00 1.155.600,00
2
36.000,00
36.000,00
3 798.600,00 798.600,00
4 965.850,00 965.850,00
5
4.800,00
4.800,00
7
56.230,00
56.230,00
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Drets
Recaptació Recaptació
reconeguts
ex. Corrent ex. Tancats
nets
445.894,69
136.757,56
27.959,90
18.303,00
18.303,00
0,00
606.094,79
130.031,88
26.049,15
327.571,83
327.571,83
0,00
1.040,80
1.040,80
0,00
0,00
0,00
0,00

8

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

Resum de despeses
Capítol

Crèdit
inicial

Previsió
actual

1 897.691,52 897.691,52
2 1.602.387,48 1.602.387,48
3
28.600,00
28.600,00
4 183.871,00 183.871,00
6 189.030,00 214.030,00
7
1.500,00
1.500,00
9 114.000,00 114.000,00

Oblig.
Pagaments Pagaments
Reconeg.
ex. Corrent ex. Tancats
Netes
441.246,06
441.246,06
11.715,00
459.482,50
410.937,41 292.190,28
8.557,19
8.557,19
0,00
113.142,08
112.801,37
11.989,14
13.028,48
13.028,48
2.235,51
600,00
600,00
42.443,91
21.845,23
21.845,23
0,00

Desglòs d'ingressos
Codi de
compte

Crèdit
inicial

Previsió
actual

1 1.155.600,00 1.155.600,00
11 1.148.600,00 1.148.600,00
112
6.800,00
6.800,00
113 870.000,00 870.000,00
114
9.300,00
9.300,00
115 230.500,00 230.500,00
116
32.000,00
32.000,00
13
7.000,00
7.000,00
130
7.000,00
7.000,00
2
36.000,00
36.000,00
29
36.000,00
36.000,00
290
36.000,00
36.000,00
3 798.600,00 798.600,00
30 456.600,00 456.600,00
300
55.000,00
55.000,00
301
8.500,00
8.500,00
302 383.000,00 383.000,00
304
0,00
0,00
309
10.100,00
10.100,00
31
55.600,00
55.600,00
312
46.000,00
46.000,00
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Drets
Recaptació Recaptació
reconeguts
ex. Corrent ex. Tancats
nets
445.894,69
136.757,56
27.959,90
444.488,15
135.409,78
27.873,10
50,24
40,24
28,13
191.249,21
103.307,06
18.623,82
0,00
0,00
0,00
237.328,81
16.202,59
8.423,99
15.859,89
15.859,89
797,16
1.406,54
1.347,78
86,80
1.406,54
1.347,78
86,80
18.303,00
18.303,00
0,00
18.303,00
18.303,00
0,00
18.303,00
18.303,00
0,00
606.094,79
130.031,88
26.049,15
448.720,91
2.013,58
15.509,38
17.542,66
40,38
718,09
0,00
0,00
56,00
402.456,00
450,00
14.260,00
25.953,25
23,20
398,29
2.769,00
1.500,00
77,00
38.574,50
38.574.50
0,00
37.180,00
36.980,00
0,00

313
32
321
325
329
33
331
338
339
34
342
344
349
36
39
391
39100
39190
392
39200
393
399
4
42
45
450
45000
45030
45050
45080
46
461
5
52
55
550
7
76
761

9.600,00
17.100,00
12.000,00
3.200,00
1.900,00
58.400,00
1.400,00
16.000,00
41.000,00
132.700,00
50.000,00
7.500,00
75.200,00
400,00
77.800,00
2.500,00
2.500,00
0,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
20.300,00
965.850,00
638.000,00
221.550,00
221.550,00
170.000,00
17.600,00
100,00
33.850,00
106.300,00
106.300,00
4.800,00
4.300,00
500,00
500,00
56.230,00
56.230,00
56.230,00

9.600,00
17.100,00
12.000,00
3.200,00
1.900,00
58.400,00
1.400,00
16.000,00
41.000,00
132.700,00
50.000,00
7.500,00
75.200,00
400,00
77.800,00
2.500,00
2.500,00
0,00
30.000,00
30.000,00
25.000,00
20.300,00
965.850,00
638.000,00
221.550,00
221.550,00
170.000,00
17.600,00
100,00
33.850,00
106.300,00
106.300,00
4.800,00
4.300,00
500,00
500,00
56.230,00
56.230,00
56.230,00
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1.394,50
5.857,50
3.438,00
1.779,50
640,00
31.683,12
0,00
6.103,92
25.579,20
72.506,39
35.708,22
1.175,00
35.623,17
155,50
8.596,87
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
1.020,53
7.276,34
327.571,83
298.497,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.074,17
29.074,17
1.040,80
0,80
1.040,00
1.040,00
0,00
0,00
0,00

1.394,50
5.857,50
3.438,00
1.779,50
640,00
31.683,12
0,00
6.103,92
25.579,20
43.350,81
35.336,22
1.175,00
6.839,59
155,50
8.596,87
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
1.020,53
7.276,34
327.571,83
298.497,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.074,17
29.074,17
1.040,80
0,80
1.040,00
1.040,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.784,17
0,00
0,00
9.784,17
0,00
755,60
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
455,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8
87
870
87010

0,00
0,00
0,00
0,00

25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Desglòs de despeses
Codi del
compte

Crèdit
inicial

Previsió
actual

1 897.691,52 897.691,52
10
83.095,10
83.095,10
11
30.459,80
30.459,80
110
30.459,80
30.459,80
12 205.848,92 205.848,92
120
74.605,64
74.605,64
121 131.243,28 131.243,28
13 277.400,00 277.400,00
130 149.200,00 149.200,00
131 128.200,00 128.200,00
14
62.087,70
62.087,70
143
62.087,70
62.087,70
15
9.000,00
9.000,00
150
3.000,00
3.000,00
151
6.000,00
6.000,00
16 229.800,00 229.800,00
160
215.00,00
215.00,00
161
10.800,00
10.800,00
162
4.000,00
4.000,00
2 1.602.387,48 1.602.387,48
20
15.200,00
15.200,00
202
3.200,00
3.200,00
203
12.000,00
12.000,00
21 201.400,00 201.400,00
210 122.100,00 122.100,00
212
62.200,00
62.200,00
213
7.400,00
7.400,00
214
5.000,00
5.000,00
216
4.500,00
4.500,00
219
200,00
200,00
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Oblig.
Pagaments Pagaments
Reconeg.
ex. Corrent ex. Tancats
Netes
441.246,06
441.246,06
11.715,00
37.142,55
37.142,55
11.715,00
15.229,90
15.229,90
0,00
15.229,90
15.229,90
0,00
95.718,82
95.718,82
0,00
34.682,59
34.682,59
0,00
61.036,23
61.036,23
0,00
133.788,26
133.788,26
0,00
70.178,90
70.178,90
0,00
63.609,36
63.609,36
0,00
40.098,56
40.098,56
0,00
40.098,56
40.098,56
0,00
2.131,25
2.131,25
0,00
0,00
0,00
0,00
2.131,25
2.131,25
0,00
117.106,72
117.106,72
0,00
107.550,14
107.550,14
0,00
5.381,58
5.381,58
0,00
4.175,00
4.175,00
0,00
459.482,50
410.937,41 292.190,28
2.468,40
2.468,40
0,00
1.633,50
1.633,50
0,00
834,90
834,90
0,00
65.737,99
55.634,46
25.040,55
29.774,92
24.494,64
20.003,19
28.383,06
24.014,46
3.607,53
1.538,82
1.538,82
174,00
1.951,95
1.795,06
854,41
4.089,24
3.791,48
401,42
0,00
0,00
0,00

22 1.382.287,48 1.382.287,48
220
16.700,00
16.700,00
221 244.987,48 244.987,48
222
27.600,00
27.600,00
223
200,00
200,00
224
8.900,00
8.900,00
226 336.500,00 336.500,00
227 747.400,00 747.400,00
23
2.500,00
2.500,00
230
1.200,00
1.200,00
231
1.300,00
1.300,00
24
1.000,00
1.000,00
240
1.000,00
1.000,00
3
28.600,00
28.600,00
31
28.000,00
28.000,00
310
28.000,00
28.000,00
35
600,00
600,00
359
600,00
600,00
4 183.871,00 183.871,00
46
13.741,00
13.741,00
465
12.200,00
12.200,00
466
1.441,00
1.441,00
467
100,00
100,00
48 170.130,00 170.130,00
6 189.030,00 214.030,00
61
65.300,00
65.300,00
62 121.730,00 146.730,00
64
2.000,00
2.000,00
7
1.500,00
1.500,00
78
1.500,00
1.500,00
9 114.000,00 114.000,00
91 114.000,00 114.000,00
913 114.000,00 114.000,00

391.005,22
4.646,34
97.210,67
13.249,19
159,00
2.787,20
52.603,84
220.348,98
270,89
12,44
258,45
0,00
0,00
8.557,19
8.068,82
8.068,82
488,37
488,37
113.142,08
7.603,75
6.161,75
1.442,00
0,00
105.538,33
13.028,48
0,00
11.394,98
1.633,50
600,00
600,00
21.845,23
21.845,23
21.845,23

352.563,66
4.265,10
83.469,43
13.249,19
159,00
2.787,20
28.927,86
219.705,88
270,89
12,44
258,45
0,00
0,00
8.557,19
8.068,82
8.068,82
488,37
488,37
112.801,37
7.603,75
6.161,75
1.442,00
0,00
105.197,62
13.028,48
0,00
11.394,98
1.633,50
600,00
600,00
21.845,23
21.845,23
21.845,23

267.149,73
322,49
50.427,10
256,64
0,00
0,00
46.194,46
169.949,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.989,14
0,00
0,00
0,00
0,00
11.989,14
2.235,51
0,00
1.122,31
1.113,20
42.443,91
42.443,91
0,00
0,00
0,00

Romanent de Tresoreria
Situació al final del trimestre vençut
1.- Fons líquids

R29t

Drets pendents de cobrament
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454.947,53

(+) Del Pressupost corrent

R01

785.200,04

(+) De Pressupostos tancats

R02

1.153.034,09

(+) D'altres operacions no pressupostàries

R04

40.851,39

(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

R06

793.910,86

2.- Total drets pendents de cobrament

R09t

1.185.174,66

(+) Del Pressupost corrent

R11

48.885,80

(+) De Pressupostos tancats

R12

274.245,37

(+) D'altres operacions no pressupostàries

R15

426.751,55

(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

R16

105,00

3.- Total obligacions pendents de pagament

R19t

I. Romanent de Tresoreria (1 + 2 - 3)

R39t

890.344,47

II. Saldos de dubtós cobrament

R41

643.613,71

III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de Tresoreria per a
despeses generals (I - II - III)
V. Saldo d'obligacions pendents
d'aplicar al pressupost a 31-12
VI. Saldo d'obligacions per DI pendents
d'aplicar al pressupost a 31-12

R42

25.000,00

R49t

221.730,76

R59t

0,00

R69t

0,00

Obligacions pendents de pagament

VII. Romanent de Tresoreria per a despeses generals
ajustat (IV-V-VI)

749.777,72

R79t

221.730,76

F.3.2.- Informe avaluació - resultat estabilitat pressupostària
Pressupostària
Comptes
09-43-043AA-000

El Catllar

Estabilitat

Ingrés no
financer

Despesa no
financera

3.017.080,0 2.928.080,0
0
0
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Ajustos
Sistema
europeu
de
comptes

Capacitat /
necessitat
finançament

-83.305,14

5.694,86

Dades addicionals del formulari F.3.2.
Observacions i/o consideracions al compliment/incompliment de
l'objectiu d'estabilitat pressupostària
Límit de la Regla de la Despesa
Despesa
Taxa
computable referènex. 2012
cia
2.780.268,72

1,70%

% increment despesa
computable 2013

Augments
recaptació

Límit
despesa

Despesa
computable 2013

Diferència

0,00

2.827.533,29

2.716.200,0
0

111.333,29

-0,02%

Observacions i/o consideracions al
l'objectiu d'estabilitat pressupostària.”

compliment/incompliment

de

En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda donar-se per assabentat
de la tramesa de la documentació indicada en compliment d’allò disposat
per l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre.
21. Aprovació del manifest en defensa de l’esport amateur català
que formulen les entitats municipalistes i la Generalitat de
Catalunya.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social de l’Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van
adreçades no només a l’esport professional sinó que s’estenen a l’esport
de base i amateur, posant en risc la seva continuïtat, volem manifestar el
següent:
El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base,
infants i joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu.
Aquestes activitats contribueixen a la seva formació personal i cívica, a
l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits saludables, a la integració i a
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la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible conservar-lo i impulsarlo.
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és
transcendental per a la supervivència de l’esport no professional, en la
mesura que la seva dedicació és en gran part altruista i desinteressada.
A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són
estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una compensació
econòmica que els hi permet també cobrir les despeses que els hi
ocasiona.
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre
les entitats esportives i moltes de les persones que hi presten els seus
serveis es veu com una relació de voluntariat donat que realitzen la seva
tasca moguts més per la motivació, la passió i el compromís que no pas
per l’obtenció d’un benefici econòmic personal. Sense aquestes
persones, moltes entitats serien inviables.
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan
derivant actes de liquidació i d’infraccions per uns imports que per la
majoria d’aquestes entitats esportives són del tot inassumibles, per la
qual cosa es veuran obligades a desaparèixer, causant un dany de
dimensions extraordinàries en el nostre sistema esportiu i, concretament,
en l’esport de base i en els nostres joves.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda sol·licitar als Grups
Parlamentaris de la Cambra Catalana l’adopció de les següents mesures:
Primer.

Demanar al Govern espanyol ampliar la moratòria en les
actuacions inspectores a les entitats esportives sense ànim de
lucre en l’àmbit de l’esport no professional.

Segon.

Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui
una interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria de
seguretat social.

Tercer.

Instar el Congrés de Diputats a adoptar els canvis legislatius
necessaris a fi d’establir per aquest col·lectiu un règim especial
de la Seguretat Social que contempli la seva singularitat, i que
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porti a una reducció del percentatge de cotització de l’esport
amateur.
22. Aprovació de la moció que presenta el grup municipal de CiU en
suport al regidor de l’ajuntament de Torredembarra, Sr. Lluís Suñé.
Prèvia lectura de l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde diu
que malgrat estar en desacord amb les expressions formulades al seu
dia pel regidor Lluís Suñé de Torredembarra, en la investigació i
judicialització d’aquest cas s’ha aplicat un doble barem per part de la
fiscalia, i es considera que els 140.000 € imposats en concepte de multa
és una quantia desorbitada, qüestions que fan pensar que s’ha aprofitat
aquest cas per criminalitzar l’actual procés sobiranista català.
Intervé el Sr. Francesc Virgili dient que les paraules del regidor no foren
afortunades.
El Sr. Carles Guillén recorda que el Sr. Suñé va demanar disculpes.
Intervé el Sr. Fernando Martínez per explicar el seu vot en sentit negatiu
per quant el contingut de la moció i el títol de la mateixa no són
congruents, doncs els acords que es proposen no tenen res a veure amb
el suport moral de l’enunciat.
El Sr. alcalde pregunta al Sr. Martínez si modificant els punts que
considera inadequats votaria afirmativament i alhora, pregunta a la resta
de membres si amb aquestes variacions el seu volt continuaria sent
afirmatiu. Qüestions a les que tots responen afirmativament.
Finalment, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar la Moció
que queda redactada en els termes següents:
El regidor de l'ajuntament de Torredembarra, Lluis Suñé Morales, va ser
imputat l’any 2008 per difondre a traves del seu blog personal una imatge
irònica en que criticava l’espoli fiscal que pateix Catalunya, comparant-lo
amb la comunitat d’Extremadura.
Aquesta es una imatge de les xarxes socials que no ha creat ell i que, en
tot cas, va utilitzar fent us de la llibertat d'expressió.
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En Lluis Suñé ha estat acusat de "ultraje a la nacion espanola", un delicte
que a l'Estat Espanyol es considerat molt greu, Es per això que el procés
pot acabar amb una multa de 145 mil euros i 2 anys de presó.
Aquest procés judicial es, des del nostre punt de vista, un judici polític, un
atac mes de l’espanyolisme mes ranci de l’Estat, que esta impulsant Ia
por ! la criminalització dels qui qüestionen l’actual sistema i reivindiquen
l’exercici del dret a l’autodeterminació dels pobles de l’estat espanyol.
EI Lluis Suñé es una persona reconeguda per la seva tasca i pel seu
compromís, un regidor que expressa opinions politiques lliurement i es
per això que actualment es perseguit i pot ser condemnat.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Manifestar la solidaritat i el suport de l’ajuntament a Lluis Suñé
Morales, i exigir la retirada de la demanda.

Segon.

Comunicar aquest acord a la Plataforma “Lluís Absolució”, a la
Junta d’Extremadura, al Govern Espanyol i al Govern de la
Generalitat de Catalunya.

23. Aprovació de la moció que presenten els grups municipals de
CiU, PSC-PM i UNICAT reclamant el desdoblament de la N-340 i la
gratuïtat dels peatges de l’autopista AP-7, en el tram de
Torredembarra al Vendrell.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Martínez per proposar que a l’acord segon caldria
afegir a la concessionària de l’autopista, ABERTIS, com una de les
destinatàries de la notificació de la moció.
El Sr. alcalde l’informa que qui té la competència per plantejar la qüestió
davant la concessionària és el Govern de l’Estat.
Finalment, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda aprovar la
següent Moció:
Es un fet constatable que les infraestructures viaries dels municipis
costaners del Baix Gaia no son suficients per absorbir el transit de
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vehicles. La inactivitat del govern central en el desdoblament de la N-340,
produeix constantment retencions de trànsit que dificulten la mobilitat en
aquesta zona, una pèrdua de competitivitat i una dificultat en la promoció
del turisme, produint-se un incompliment reiterat amb la comarca del
Tarragonès.
Aquest fet es troba agreujat quan l’única alternativa existent en matèria
de mobilitat de vehicles, recau en la utilització de vies de pagament,
creant-se un greuge comparatiu dels ciutadans del Tarragonès envers
altres territoris.
Davant d'aquesta situació de greuge que patim els ciutadans de la
comarca, considerem convenient posicionar-nos en reclamar el
desdoblament de la N-340 i a favor de la gratuïtat dels peatges d'entrada
i sortida de l'autopista AP-7, ubicats al Vendrell i Torredembarra, es a dir,
la gratuïtat del tram existent entre E1 Vendrell i Torredembarra,
aconseguint millorar i facilitar el transit dels ciutadans i ciutadanes, tant
residents com visitants.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Instar el Ministeri de Foment per la realització les obres de
desdoblament de la N-340, a partir d'Altafulla.

Segon.

Instar el Ministeri de Foment a acordar, la gratuïtat pels
vehicles que tinguin entrada i sortida pels peatges de l'autopista
AP-7 ubicats a El Vendrell i Torredembarra, es a dir, la gratuïtat
del tram existent entre El Vendrell i Torredembarra mentre no
s'executin les obres d'acabament de la variant de l’N-340 i no
es connecti l'autovia A-7 des de El Vendrell fins a
Torredembarra.

Tercer.

Trametre aquest posicionament a tots els ajuntaments de la
comarca afectats per tal que li donin suport.

24. Aprovació de la moció que presenten els grups municipals de
CiU i UNICAT d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, amb el vot a favor dels grups municipals
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de CIU (4), PSC (2), UNICAT (3) i IC-V (1) i amb el vot en contra del PP
(1), acorda aprovar la següent Moció:
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el
Pacte Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la
participació de la societat catalana en el procés cap a la celebració d’una
consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió constituent,
presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents
una quarantena de persones en representació de partits polítics,
associacions municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes,
empresarials i sindicals.
L’ajuntament del Catllar adherit a l’Associació de Municipis per la
Independència, entitat constituent del Pacte, considera oportú adherir-se
de forma individual al Pacte Nacional, com a mostra inequívoca i clara
del nostre compromís amb aquest procés i per tal de facilitar el debat
democràtic que comporta el dret a decidir.
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el
compromís i la corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin
seu i impulsin l’expressió democràtica de tots els catalans i catalanes el
dia que es celebri la consulta. Aquest suport majoritari és el que donarà
legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat d’expressió de
qualsevol poble recollida a tots els tractats internacionals i a la legislació
catalana i espanyola.
El poble de Catalunya ha manifestat recentment i de forma multitudinària
en diferents manifestacions i actes, de forma democràtica i pacífica, la
voluntat d’autogovernar-se per expressar lliurement la cultura, llengua i
identitat, amenaçades per un govern espanyol que les vol fer retrocedir.
El nostre país, com qualsevol d’altre, té el dret a decidir el seu futur de
forma lliure. La sobirania del poble no té barreres i mereix l’empara i el
reconeixement de totes les institucions que ho han de fer possible.
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de
respecte a la pluralitat d’opinions de la societat. El pronunciament del
poble de Catalunya ha de ser, únicament i exclusiva, l’expressió
majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
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Primer.

Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a
través de la Plataforma www.dretadecidir.cat.

Segon.

Promoure al municipi que entitats, associacions i agents
econòmics es sumin també a aquest procés democràtic de
l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una consulta sobre
el futur polític de Catalunya.

Tercer.

Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la
Independència.

25. Aprovació de la moció que presenten els grups municipals del
PSC-PM, CiU, UNICAT i PP de condemna i rebuig a l’atac feixista
contra la delegació de la Generalitat de Catalunya a Madrid.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Davant dels fets ocorreguts el proppassat dia 11 de setembre d’enguany
on un grup de feixistes va interrompre l’acte institucional organitzat per la
Delegació de la Generalitat de Catalunya a la seva seu de Madrid, dins
el Centre Cultural Blanquerna, irrompent amb força, agressivitat i
violència, agredint a alguns dels assistents, proferint insults i consignes
contra Catalunya, emprant gasos lacrimògens, menyscabant el mobiliari i
portant simbologia franquista, el ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Condemnar enèrgicament l’acció i agressió portada a terme per
grups feixistes a la Delegació de la Generalitat a Madrid.

Segon.

Demanar a les institucions competents (Govern Central) la
il·legalització dels grups violents feixistes a tot l’estat.

Tercer.

Sol·licitar que es declari, per part de les mateixes institucions,
il·legal tota exaltació al feixisme i al nazisme arreu de l’estat.

Prèvia apreciació de la seva urgència, aprovada per unanimitat dels
reunits, s’acorda incloure a l’Orde del dia els següents dos punts:
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26. Aprovació de la concurrència a la convocatòria de subvencions
del Departament d’Empresa i Ocupació per a la realització
d’actuacions de foment de l’ocupació en el marc del programa
treball i formació.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
Examinada l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a
la realització del Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones
aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la
prestació per desocupació i/o el subsidi, i s’obre la convocatòria per a
l’any 2013 (DOGC número 6455, de 6 de setembre de 2013).
El procediment per a l’atorgament de l’ajut passa, per aquells municipis
amb una ràtio inferior a la mínima calculada per la Generalitat, com en el
nostre cas, per concentrar les sol·licituds i tràmits mitjançant el Consell
Comarcal.
Vista la memòria justificativa de les accions a incloure en la convocatòria
dels ajuts, en la que es preveu la contractació d’una persona durant un
període de sis mesos, que haurà de ser major de 30 anys, estar en
situació d’atur i que hagi exhaurit les prestacions o els subsidis, per a la
realització de treballs de neteja i manteniment general al municipi, amb
especial dedicació a la neteja de la llera del riu i altres tasques de caire
mediambiental.
Vist que el Decret 335/2004, de 20 de juliol, pel qual es regula la
declaració de la implantació d’equipaments penitenciaris al territori de
Catalunya, preveu una valoració específica per als municipis en el terme
dels quals es declari la implantació d’un equipament penitenciari.
Vist que l’article 47.2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, estableix la competència del ple per a l’adopció
de l’acord amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació.
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda:
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Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria de subvencions
regulada per l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per a la realització del Programa mixt Treball i
Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30
anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o
el subsidi, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013 (DOGC
número 6455, de 6 de setembre de 2013).

Segon.

Aprovar la memòria de l’actuació i demés documentació
necessària per concórrer a l’esmentada convocatòria, que
consta a l’expedient i es dóna per reproduïda.

Tercer.

Sol·licitar un ajut en el seu grau màxim de conformitat amb les
bases de l’esmentada convocatòria.

Quart.

Facultar el Consell Comarcal del Tarragonès tant àmpliament
com sigui necessari per la formalització d’aquells documents
que siguin escaients en execució o desenvolupament del
present acord.

Cinquè. Donar trasllat d’aquest acord i de la documentació que sigui
necessària al Consell Comarcal del Tarragonès.
27. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del
Catllar i l’Associació Mediambiental la Sínia per tal d’impulsar la
custòdia del riu Gaià al municipi.
Prèvia lectura i exposició d’aquest punt de l’ordre del dia que efectua
l’alcaldia, intervé el Sr. Joan Morlà per preguntar si aquest conveni
vincula formalment l’ajuntament en algun aspecte concret.
El Sr. alcalde respon que es tracta d’establir un marc de col·laboració
genèric que es concretarà per a cada actuació. Suposa formalitzar la
voluntat d’ambdues parts de col·laborar en la creació i manteniment de la
zona humida de la resclosa de la fàbrica, en la que en aquests moments,
tal com ja s’ha informat en l’apartat de despatx de l’alcaldia, s’hi està
treballant per part de l’associació mediambiental la Sínia.
Finalment, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:
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L’Associació Mediambiental la Sínia té entre els seus objectius, inclosos
als seus estatuts, la protecció del riu Gaià, la biodiversitat i els elements
d’identitat del territori, mitjançant la formalització d’acords de custòdia.
Aquesta entitat és membre de la Xarxa de Custòdia del Territori,
organització que impulsa el desenvolupament i l’ús del territori a
Catalunya, treballant estretament amb institucions i entitats interessades
en posar en pràctica la custòdia del territori.
L’ajuntament té la voluntat d’impulsar projectes que promoguin la
conservació del riu Gaià tant al municipi com al llarg de la seva conca, i
dóna suport a d’altres iniciatives com ara el Centre d’Estudis del Gaià de
Vila-rodona i la plataforma Salvem el Gaià.
Ambdues parts estan d'acord en la necessitat de fer compatible l’ús del
territori amb la conservació dels seus elements naturals, paisatgístics i
patrimonials perquè en puguin gaudir i respectar totes les persones i
també les generacions futures i a aquests efectes es pretén la signatura
d’un conveni de col·laboració basat en els següents objectius específics:
a) Impulsar programes de conservació de biodiversitat, sobretot centrats
en la recuperació de l’ecosistema del bosc de ribera del riu Gaià.
b) Promoure el voluntariat ambiental entre els veïns i veïnes del municipi i
de la comarca. Actualment l’Associació Mediambiental la Sínia coordina
un grup de voluntaris/es que desenvolupen el seu projecte a l’entorn del
curs baix del riu Gaià.
c) Custòdia de terrenys privats dins de l’àmbit fluvial: a més de la
custòdia del Domini Públic Hidràulic, també es vol impulsar la custòdia de
terrenys privats dins de l’àmbit fluvial del Gaià.
d) Impulsar activitats d’educació ambiental a l’escola del municipi
vinculades amb els valors naturals del riu Gaià i el seu entorn.
e) Promoure projectes de millora d’usos públics: Senyalització d’itineraris,
instal·lació d’algun plafó informatiu i edició de materials.
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f) Promoure a mig termini un acord entre els diversos municipis del curs
baix del riu Gaià per tal d’impulsar-ne la recuperació i conservació dels
valors naturals.
Atès que l’ajuntament té voluntat de mantenir la col·laboració i donar
continuïtat a les actuacions realitzades en el marc del referit conveni.
Examinat el conveni de referència que consta a l’expedient i es dóna per
reproduït.
Vistos els articles 52 i 150 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 i l’article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar el Conveni de col·laboració a establir amb l’Associació
Mediambiental la Sínia per tal d’impulsar la custòdia del riu
Gaià al municipi.

Segon.

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

Tercer.

Donar trasllat d’aquest acord a l’Associació Mediambiental la
Sínia i a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació, en legal forma.

28. Precs i preguntes.
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular algun prec
o alguna pregunta.
En primer lloc intervé el Sr. Fernando Martínez i, en primer terme
pregunta perquè s’ha tornat a col·locar la bandera estelada a la torre del
castell, quan s’havia enretirat amb motiu de les eleccions autonòmiques i
demana que es procedeixi a la seva substitució per la senyera.

62

El Sr. alcalde respon que posteriorment a la celebració dels comicis,
doncs durant la campanya electoral del Parlament de Catalunya de
novembre de l’any passat, tal com ja es va informar al seu moment a la
Junta de portaveus, es va treure perquè ningú podés interpretar que
l’ajuntament es posicionava amb una opció. Amb posterioritat s’ha
presentat a l’ajuntament una petició signada per gairebé 350 signatures
demanant es pengés de nou l’estelada, motiu pel qual i considerant que
calia atendre la petició, s’ha col·locat de nou.
El Sr. Martínez pregunta si cal entendre que no es farà la retirada.
El Sr. alcalde respon que en principi no es retirarà.
Intervé el Sr. Francesc Virgili per demanar que es netegi el camí que va a
l’ermita de Sant Ramon afectat pels treballs que s’han realitzat a la llera
del riu, doncs han quedat pedres soltes i fang que poden ser perillosos.
Intervé el Sr. Joan Morlà per matisar que com a mínim caldria deixar-lo
en el mateix estat en que es trobava si no és viable millorar-lo.
El Sr. alcalde respon que es mirarà.
Novament intervé el Sr. Virgili per preguntar si es podria regular
l’estacionament al carrer de França o bé prohibir estacionar en el tram
immediat a l’església.
El Sr. alcalde respon que justament és la zona més ampla i la gent no
entendria una prohibició d’aquesta mena.
El Sr. Morlà proposa establir una zona reservada a càrrega i descàrrega.
El Sr. alcalde diu que no creu que fos la solució.
Intervé la Sra. Teresa M Canela per manifestar el seu suport al fet de
tenir penjada l’estelada al castell, tant des de la seva condició de regidora
com de la de membre de l’ANC Assemblea del Catllar. Es va dir que es
treia per les eleccions i que es reposaria si la ciutadania responia, i així
ha estat.
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El Sr. Martínez aclareix que ell feia la pregunta i el prec des de la més
estricta legalitat. El castell és la casa de tots.
El Sr. alcalde respon que el castell no és la casa de tots, és patrimoni
municipal. En aquest sentit he de dir que algú va demanar que es pengés
l’estelada a la façana de l’ajuntament, però no ho vaig autoritzar
considerant que la seu de l’ajuntament institucionalment és la casa de
tots, la casa de la vila.
El Sr. Martínez manifesta que si aquesta bandera esdevé oficial no hi
haurà cap problema perquè onegi.
El Sr. alcalde aclareix que en el supòsit de que Catalunya
s’independitzés, la bandera oficial seria la Senyera.
El Sr. Martínez aclareix que en cap cas ha sol·licitat que onegi la bandera
espanyola a l’ajuntament.
Finalment, el Sr. alcalde diu que el Sr. Marcelo Tarantino va fer unes
manifestacions a través de les xarxes socials afirmant d’una manera
tergiversada, impròpies d’un regidor, que l’alcalde els havia prohibit
assajar al centre cultural.
L’alcalde diu que l’ús de l’escenari i l’equipament teatral del centre
cultural és per a les representacions i pels assajos generals previs a la
representació, no el lloc habitual d’assaig sense tenir data prevista
d’estrena o representació. Per altra part hem pogut constatar que, sovint,
segons alguns dels interessats del grup han manifestat, l’assaig esdevé
una reunió d’amics. Per tot això, se’ls va oferir realitzar els assajos en
una sala de les antigues escoles i quan la representació estigués madura
i es preveiés la representació, poder assajar a l’escenari de l’auditori.
Es per això que l’alcalde demana una mica més de rigor als regidors en
les seves manifestacions i que aquestes s’ajustin a la veritat.
El Sr. Tarantino diu que fou un comentari fet als integrants del grup de
teatre, d’unes vint-i-cinc persones, “hasta que se nos puso el pié encima”.
Doncs no s’entén que demano el teatre i se’m deixa, llavors el torno a
demanar i no se’m deixa perquè assaja l’Enramada, insisteixo i no se’m
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deixa perquè hi ha una obra programada, torno a demanar i el Jordi
Cabré em diu que l’equip de so es gasta.
El Sr. alcalde respon que aquesta explicació es del tot inversemblant i no
justifica els comentaris apareguts a les xarxes socials, més quan s’ofereix
un espai alternatiu.
En qualsevol cas, afirma el Sr. alcalde que després de mesos encara no
s’ha materialitzat l’obra, la qual cosa justifica plenament la decisió
municipal.
I, essent les set i trenta-cinc minuts del vespre, i no havent-hi més
assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el
secretari acctal, estenc la present acta.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari acctal.
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