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Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: SESSIÓ ORDINARIA MAIG
Ens: Ajuntament de Tivenys
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Eladi Galbe Mauri
Secretari/ària: Sara Alcoverro Rel
Dia: 28 de maig de 2021
Hora d'inici: 20:00
Hora finalització: 21:01
Lloc: SALA DE PLENS AJUNTAMENT
Assistents:
Sra. Jana Vicente Marquès (IMPLICATS ERC)
Sr. Jordi Piñol Puig (IMPLICATS ERC)
Sra. Paula Piñol Piñol (IMPLICATS ERC)
Sra Maria Jose Beltran Piñol (PSC)
Sr. Francisco Javier Mauri Bonavida (PSC)
Sr. Francisco Javier Osorio Cantarero (PSC)

ACORDS
DACIÓ COMPTE DECRETS ALCALDIA
1. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 128 AL NÚM. 200
DE 2021
No dona peu a debat.
Es realitza doncs la dació de compte dels decret d'alcaldia del número 128 al 200 havent
disposat els decrets en temps i forma en mans de l'oposició prèviament a la sessió plenària.

Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 128 al núm. 500 de 2021,
amb un total de 73.
Resum per unitats
40 Àrea Secretaria
1

Àrea de Serveis al Territori

32 Alcadia

Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte
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25
de À r e a
20210000128 març de Secretaria
2021

Deixar sense efecte l’adjudicació del contracte menor Servitur Salvament

25
de
2021març de Alcadia
0000129
2021

Convocatòria de 'SESSIÓ PLENÀRIA ORDINARIA 22.03.2021'

25
de
2021Àrea
març de
0000130
Secretaria
2021

Designació de la Secretaria del Jutjat de Pau

25
de
2021Àrea
març de
0000131
Secretaria
2021

Acció pública urbanística polígon 22 parcel·la 318

26
de
2021Àrea
març de
0000132
Secretaria
2021

Baixa Voluntària (Personal Laboral Fix) Belén Pellisa Rondon

26
de
2021Àrea
març de
0000133
Secretaria
2021

Resolució Baixa Voluntària (Personal Laboral Fix) Belén Pellisa Rondon

26
de
2021Àrea
març de
0000134
Secretaria
2021

Selecció de personal laboral temporal per al concurs de valoració de mèrits
(borsa de treball) per màxima urgència

26
de
2021Àrea
març de
0000135
Secretaria
2021

Decret de l'alcaldia aprovant les bases i realitzant la convocatòria

29
de
2021Àrea
març de
0000136
Secretaria
2021

Resolució Alta al padró d'habitants C. Tortosa, 87 Bxs. C

29
de
2021Àrea
març de
0000137
Secretaria
2021

Inici del procediment per a l'alienació de parcel·la sobrant

29
de
2021març de Alcadia
0000138
2021

Deixar sense efecte Decret núm 108

29
de
2021Àrea
març de
0000139
Secretaria
2021

Aprovació nòmines març 2021

30
de
2021Àrea
març de
0000140
Secretaria
2021

Aprovació de factures 3/2021

30
de
2021Àrea
març de
0000141
Secretaria
2021

Ordenació de pagament relació factures 3/2021

30
de
2021Àrea
març de
0000142
Secretaria
2021

Resolució reconeixement del Dret a la Devolució d'Ingressos Indeguts Ll.
Obres Majors Ermita

20217 d'abril
Alcadia
0000143 de 2021

Aprovació definitiva projecte drenatge i seguretat Diputació Tarragona

20217 d'abril À r e a
0000144 de 2021 Secretaria

Proposta d'adjudicació del contracte

20217 d'abril À r e a
0000145 de 2021 Secretaria

Liquidació taxa enterrament C.Sant Joan, 2

20217 d'abril
Alcadia
0000146 de 2021

Designació secretaria Jutjat de Pau
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20218 d'abril
Alcadia
0000147 de 2021

Accés expedient llicència d'obres 21/2005

20218 d'abril À r e a
0000148 de 2021 Secretaria

Cessament Secretària del Jutjat de Pau

20219 d'abril À r e a
0000149 de 2021 Secretaria

Canvi domicili C. Benifallet, 53 (karima)

20219 d'abril
Alcadia
0000150 de 2021

Accés informació pública - USB

20219 d'abril
Alcadia
0000151 de 2021

Accés parcial d'informació pública

20219 d'abril À r e a
0000152 de 2021 Secretaria

Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos, membres comissió
valoració i fixació dia entrevistes

1 2
2021d'abril
0000153
de 2021

Àrea
Secretaria

Liquidació taxa enterrament C.Valleta, 89

1 2
2021d'abril
0000154
de 2021

Àrea
Secretaria

Adquisició bústia (Josiephine Ann)

1 2
2021d'abril
0000155
de 2021

Alcadia

Nomentament càrrec Jutgessa de Pau i suplent de Tivenys 2021

1 4
2021d'abril
0000156
de 2021

Àrea
Secretaria

Modificació substancial condicions treball caràcter individual Llar infants
(Persona Laboral Temporal)

1 5
2021d'abril
0000157
de 2021

Àrea
Secretaria

Aprovació de la llista definitiva relació admesos i exclosos, membres
comissió valoració i fixació entrevistes

1 6
2021d'abril
0000158
de 2021

Alcadia

Assabentat del tràmit de comunicació prèvia de primera utilització habitatge
situat al c/ Sant Miquel, 11

1 9
2021d'abril
0000159
de 2021

Alcadia

Decret pel qual es rectifica i deixa sense efecte el Decret núm 2021-0000045

2 0
2021d'abril
0000160
de 2021

Àrea
Secretaria

Baixa voluntària Tamara Adell Montagut a dia 22-04-202, en règim de
personal laboral temporal

2 1
2021d'abril
0000161
de 2021

Alcadia

Decret d’Alcaldia de revocació del Decret núm.: 140/2021, de 29 de març i d’
incoació d’expedient disciplinari per presumptes infraccions de caràcter molt
greu

2 6
2021d'abril
0000162
de 2021

Alcadia

Suspensió de la tramitació del procediment per incident de recusació
d'Instructor i Secretaria

2 6
2021d'abril
0000163
de 2021

Àrea
Secretaria

Resolució Sol·licitud bústia disseminat les Planes pol.11 parcel·la 66 (Juan
José)

2 6
2021d'abril
0000164
de 2021

Alcadia

Desestimació recusació instructor i secretaria

2 7
2021d'abril
0000165
de 2021

Alcadia

Contractació temporal personal laboral (C1)
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20212 7
0000166 d'abril
de 2021

Àrea
de Comunicació prèvia obres C. Valleta, 63
Serveis al
Territori

2 8
2021d'abril
0000167
de 2021

Alcadia

Decret d'inici d'expedient - borsa treball monitor/a lleure 2021

2 8
2021d'abril
0000168
de 2021

Àrea
Secretaria

Proposta d'adjudicació del contracte

2 9
2021d'abril
0000169
de 2021

Àrea
Secretaria

Aprovació nòmines abril 2021

3 0
2021d'abril
0000170
de 2021

Alcadia

Responsabilidad contable. Reintegro por Alcance.

3 0
2021d'abril
0000171
de 2021

Alcadia

Decreto para la incoación del oportuno expediente sancionador por posible
responsabilitat contable - Reintegro por Alcance

3
de
2021maig de Alcadia
0000172
2021

Modificació de crèdit per generació d'ingressos - PAM i ADF (10.941,70)

3
de
2021maig de Alcadia
0000173
2021

Compte justificatiu i reposició de la bestreta de caixa fixa

3
de
2021Àrea
maig de
0000174
Secretaria
2021

Resolució canvi domicili C.Capdevila 54 P02 (Jesús)

3
de
2021Àrea
maig de
0000175
Secretaria
2021

Resolució canvi domicili C.Capdevila, 54 P02 (Rosa)

4
de
2021maig de Alcadia
0000176
2021

Amortització anticipada parcial prèstec BBVA - Subvenció PAM 2021

7
de
2021Àrea
maig de
0000177
Secretaria
2021

Comunicació prèvia obres, los Masos (pol. 14 parc.67)

7
de
2021Àrea
maig de
0000178
Secretaria
2021

Comunicació prèvia obres C. Benifallet, 8

7
de
2021Àrea
maig de
0000179
Secretaria
2021

Comunicació prèvia obres Horta Assut, 2

7
de
2021maig de Alcadia
0000180
2021

Inici d'expedient de licitació pública - servei d'assessorament laboral 2021

7
de
2021Àrea
maig de
0000181
Secretaria
2021

Proposta aprovació de factures Abril 2021

7
de
2021Àrea
maig de
0000182
Secretaria
2021

Comunicació prèvia obres C. Sant Jaume, 6 (Verònica)

2021-

7
de
maig de À r e a

Comunicació prèvia obres C. Abadia, 19 (Fabián)
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0000183 2021

Secretaria

10
de
2021maig de Alcadia
0000184
2021

Baixa per inscripció indeguda

10
de
2021maig de Alcadia
0000185
2021

Inici expedient aprovació ordenança

11
de
2021Àrea
maig de
0000186
Secretaria
2021

Resolució Comunicació prèvia obres C. Cardó, 35 (Paquita)

11
de
2021maig de Alcadia
0000187
2021

APROVACIÓ REC 1/2021

11
de
2021Àrea
maig de
0000188
Secretaria
2021

Proposta d'alcaldia d'inici

11
de
2021Àrea
maig de
0000189
Secretaria
2021

Modificació de crèdit mitjançant transferència de crèdits

13
de
2021Àrea
maig de
0000190
Secretaria
2021

Comunicació prèvia obres Horta Assut, 2

14
de
2021Àrea
maig de
0000191
Secretaria
2021

Canvi domicili C. Romelia, 23 (Miguel)

14
de
2021maig de Alcadia
0000192
2021

DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LES BASES I REALITZANT LA
CONVOCATÒRIA

18
de
2021maig de Alcadia
0000193
2021

1.Provisió Alcaldia

18
de
2021maig de Alcadia
0000194
2021

1. Provisió Alcaldia

19
de
2021maig de Alcadia
0000195
2021

Liquidació taxa enterrament - Ma. Cinta Piñol

19
de
2021maig de Alcadia
0000196
2021

Proposta '1.Provisió Alcaldia'

19
de
2021maig de Alcadia
0000197
2021

Proposta "Liquidació taxa enterrament Avd. Generalitat 19"

19
de
2021maig de Alcadia
0000198
2021

RESOLUCIÓ ACCÉS INFRMACIÓ PÚBLICA - USB

20
de
2021maig de Alcadia
0000199
2021

CONTRACTE MENOR SERVEIS SOCORRISME 2021

25
de
2021Àrea
maig de
0000200
Secretaria
2021

Resolució llicència obres majors C. Sant Joan, 8
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APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
2. SESSIÓ PLENÀRIA URGENT EXTRAORDINARIA 08.03.2021
Alcaldia proposa l’aprovació de les actes.
La Sra. Beltran avança el sentit negatiu del vot de la primera acta i en la segona no està recollit
un prec i pregunta que varen formular.
Alcaldia demana que s’exposin de forma escrita i es revisarà les actes per donar-li el sentit que
considera l’oposició.
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Vots a favor: 4
Vots en contra: 3
Abstencions: 0
3. SESSIÓ PLENÀRIA ORDINARIA 31.03.2021
Alcaldia proposa l’aprovació de les actes.
La Sra. Beltran avança el sentit negatiu del vot de la primera acta i en la segona no està recollit
un prec i pregunta que varen formular.
Alcaldia demana que s’exposin de forma escrita i es revisarà les actes per donar-li el sentit que
considera l’oposició.
Vots a favor: 4
Vots en contra: 3
Abstencions: 0

SECRETARIA
4. APROVACIÓ DEFINITIVA PLA DELIMITACIÓ INCÈNDIS - 2021
Alcaldia exposa el punt i els antecedents del mateix i el proposa per ésser aprovat.
La Sra. Beltran addueix que en el ple passat es va aprovar inicialment sense haver-lo vist
prèviament donant un mínim de confiança. Es presentaren al·legacions i s’informà que estaven
fora de termini. Es queixa per la càrrega que suposarà per als afectats i que no s’ha donat la
informació pública oportuna.
Alcaldia remarca la obligatorietat de tenir el pla i implementar-lo. Remarca tanmateix que serà
un pla favorable per al poble en el seu conjunt. La informació s’ha dut a terme d’acord amb la
legalitat vigent. Es destaca que es va rebre ja un requeriment de fiscalia adduint la manca d’
aquest Pla. Exposa que es durà a terme una campanya informativa i que l’Ajuntament es posa
a disposició de la població.
Vots a favor: 4
Vots en contra: 0
Abstencions: 3
Fets
Atès la documentació obrant en l'expedient de referència 8004330008-2020-0004594.
Atès que se sol·licità assistència tècnica el 18.05.2020 per la redacció i elaboració dels plànols i
documentació que acompanya el Pla de delimitació d'incendis per al municipi de Tivenys, és
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necessària l'aprovació definitiva del Plànol de Delimitació de mesures de prevenció dels
incendis forestals i la documentació que l'amcompanya per majoria simple en sessió plenària.
Atès que fou aprovat inicialment en la sessió plenària de data 13.01.2021 per majoria absoluta.
Havent rebut l'informe tècnic favorable per l'aprovació definitiva del Servei de prevenció
d'incèndis, s'adjunta a la present informe de tècnic expert independent.
Fonaments de dret
La legislació aplicable serà la següent:
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals
Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, i
desplegada pel Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis
forestals a les urbanitzacions.
En conseqüència, S'ACORDA:
(Es proposa al Ple l’adopció del següent acord):
PRIMER. Aprovar definitivament el Pla de delimitació d'incendis forestals per al municipi de
Tivenys, amb les modificacions introduides.
SEGON. Facultar a l’alcalde per a la signatura del Pla i per dur a terme el que calgui per donar
compliment a l’acord.
TERCER. Notificar-ho als organismes competents en l'aprovació definitiva del present Pla.
QUART. Comunicar-li a la intervenció general per que en tingui coneixement.
Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
5. RENOVACIÓ CONVENI D'ADHESIÓ A L'ACORD MARC ENTRE L'ACM I ENDESA PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ENERGIA ELÈCTRICA 2021-2022
Alcaldia exposa el punt i els antecedents del mateix i el proposa per ésser aprovat.
Sense més debat es passa a votació.
Vots a favor: 7
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Fets
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 1
d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
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aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil
de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb el següent
detall d’empreses seleccionades:
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ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.
2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a totes
les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la
interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord
marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans relacionades.
3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va
adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient de
contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars del procediment amb
número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta electrònica entre les
empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva. Prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor
de l’empresa que va obtenir el millor preu en les subhastes electròniques, d’acord amb la
fórmula i les taules de preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per
tarifa i període, previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa
ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel
lot 3.
4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses adjudicatàries
dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat
amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
Fonaments de dret
Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la
redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de
centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
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Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per
Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
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Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 68
/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el
procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01).
Article 52 i ss. 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 resta de disposicions vigents concordants en
matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats
locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents,
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Tivenys al contracte 2019.03-D1 de l’Acord
marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021, període que es
podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun.
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de
subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament de Tivenys ordenats per lot, que s’
inclouen al contracte:
CIF

CUPS

Tarifa (*)

P4315100J

ES0031405664416001BK0F

3.0A

P4315100J

ES0031405664417001DD0F

3.0A

P4315100J

ES0031405958231001DA0F

3.0A

P4315100J

ES0031405748125002JQ0F

3.0A

P4315100J

ES0031408171910001HG0F

3.0A

P4315100J

ES0031408452140001AM0F

3.0A

P4315100J

ES0031405849737001VQ0F

3.0A

P4315100J

ES0031408153728001YX0F

3.0A

P4315100J

ES0031405720206001SW0F

TARIFA TRIPLE

P4315100J

ES0031405861112001JK0F

3.0A

S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes les
CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que
inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les
dades de pagament.
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Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades a
la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus
resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020.
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1).
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Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la
regulació vigent.
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per l’import que mensualment
correspongui atès el consum d’energia elèctrica que s’imputarà, dins del pressupost municipal
de l’any 2021, amb càrrec a les partides pressupostàries que corresponguin atès el bé de
titularitat pública que generi el consum.
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària de l’Acord marc de subministrament d’
energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Cinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’
ACM (preferentment a través d’EACAT), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
6. APROVACIÓ DEFINITIVA EXPROPIACIÓ FORÇOSA EDAR
Alcaldia exposa el punt i els antecedents del mateix i el proposa per ésser aprovat.
Sense més debat es passa a votació.
Vots a favor: 7
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Fets
Vist que fou acordat inicialment en sessió plenària de data 8 de març de 2021 la
declaració de la utilitat pública i la necessitat d’ocupació del béns i drets a que es refereix
aquest expedient.
Vist que no s’han presentat al·legacions al respecte.
Vista la documentació obrant en l’expedient de referència i seguint els tràmits legalment
oportuns.
Fonaments de dret
— Els articles 9 i següents de la Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954.
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— Els articles 10 i següents del Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa aprovat per Decret
de 26 d'abril de 1957.
— L'article 4.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
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— Els articles 90 a 94 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar amb caràcter definitiu la relació concreta, individualitzada i valorada dels
béns i drets a ocupar necessàriament per a l'execució de les obres, i que s'expressen al final
d'aquest Acord, així com la designació nominal dels interessats amb els quals han d'entendre's
els successius tràmits.
SEGON. Considerar que amb l'actuat queda demostrada la necessitat d'ocupació dels béns i
drets a què es refereix aquest expedient, i, per tant, acordar la necessitat d'ocupació d'aquests,
considerant que aquest Acord inicia l'expedient expropiatori, entenent-se totes les actuacions
posteriors referides a aquesta data.
TERCER. Procedir a la publicació d'aquest Acord en la forma en què es refereix l'article 18 de
la Llei d'Expropiació Forçosa, obrint informació pública durant un termini de quinze dies en el
Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major circulació de la Província, amb
notificació personal als interessats, convidant-se a aquests perquè proposin un preu que
propiciï l'adquisició per mutu acord.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en aquest Ajuntament.
RELACIÓ DE BÉNS AFECTATS
— Identificació dels propietaris:
40919170P
40929467R
— Descripció de la finca:
partida Barranc Checo Polígon 9 parcel·la 21
— Situació jurídica: lliure de càrregues
— Tipus d'afecció: pública
— Valoració: 630,35€
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
7. APROVACIÓ CONVENI CANAL 21 - DIFUSIÓ ESDEVENIMENTS LOCALS
Alcaldia exposa el punt i els antecedents del mateix i el proposa per ésser aprovat.
Sense més debat es passa a votació.
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Vots a favor: 7
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Fets
Consta a l’expedient informe intern pel qual es promou la subscripció d’un conveni amb
Televisió Teveon Ebre, S.L. (CANAL 21) per la difusió mediàtica dels principals esdeveniments
locals.
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Atès que els compromisos que assumiria l’ens local amb la subscripció d’aquest conveni
suposarien l’execució de despesa amb càrrec al pressupost vigent, la Intervenció municipal ha
fiscalitzat la despesa que es proposa de conformitat i, si escau, ha emès el corresponent
informe preceptiu relatiu a l’estabilitat pressupostària.
D’aquests documents es deriva que el contingut del conveni que es promou respecta la
legalitat vigent, en els termes de l’esborrany que s’adjunta/annexa a la present proposta de
resolució.
Fonaments de dret
PRIMER. La legislació i normativa aplicable és:

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern (LTAIBGCat).
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Decret Legislatiu 2
/2004, de 5 de març (TRLRHL).
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 18
/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària (Reglament d'estabilitat).

SEGON. El títol preliminar de la LRJSP (articles 47 a 53, ambdós inclosos) regula els
convenis administratius, desenvolupant-se un règim complet dels convenis on es determina el
seu contingut mínim, classes, durada, extinció i mesures de control.
D’acord amb el que disposa l’article 47.1 de la LRJSP, els convenis són acords amb efectes
jurídics adoptats per les administracions públiques, els organismes públics i entitats de dret
públic vinculats o dependents o les universitats públiques entre si o amb subjectes de dret
privat per a una finalitat comuna, així mateix, els convenis no poden tenir per objecte
prestacions pròpies dels contractes doncs, de ser així, la seva naturalesa i règim jurídic s’
hauria d’ajustar al que preveu la legislació de contractes del sector públic.
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En aquest sentit, l’article 6.2 LCSP exclou de la seva aplicació els convenis que subscriguin
les entitats del sector públic amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat,
sempre que el seu contingut no estigui comprès en el dels contractes regulats en aquesta llei
o en normes administratives especials.
D’acord amb el que disposa l’article 47.2 c) LRJSP, les administracions públiques, els
organismes públics i les entitats de dret públic vinculades o dependents i les universitats
públiques, poden formalitzar un conveni amb un subjecte de dret privat.
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TERCER. L’article 48 LRJSP, als seus apartats 3 a 6, diu:
“3. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la
utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de
utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.
4. La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los
convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración Pública o cualquiera
de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes que lo
suscriban, así como con los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustarán
a lo dispuesto en la legislación presupuestaria.
5. Los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente
sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos
durante la vigencia del convenio.
6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser
superiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio.”
Tal i com s’ha exposat als antecedents, consta a l’expedient la conformitat de la Intervenció
municipal en relació a l’impacte econòmic del conveni que es proposa subscriure.
QUART. Els convenis que subscrigui l’ens local han de comprendre el següent contingut
mínim (art. 49 de la LRJSP):
Subjectes signataris i la seva capacitat jurídica, representació i competència,
Competència en la que es fonamenta l’actuació de les administracions signatàries,
Objecte i actuacions a realitzar per cada part, indicant la titularitat dels resultats obtinguts,
Obligacions econòmiques assumides per cadascuna de les parts, amb referència a la
seva distribució temporal i imputació concreta al pressupost corresponent i
conseqüències en cas d’incompliment.
Termini de vigència i règim de modificació del conveni.
Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni.

A més, tal com disposa l’article 50.1 LRJSP, és un tràmit preceptiu per a la subscripció d’un
conveni l’elaboració d’una memòria, que s’acompanyarà al conveni, on s’analitzi la necessitat
i oportunitat, el seu impacte econòmic i el caràcter no contractual de l’activitat objecte del
conveni, així com el compliment de l’establert a la LRJSP.
Tal i com s’indica als antecedents, consta a l’expedient memòria justificativa per la subscripció
del conveni que es proposa, amb el redactat que s’adjunta/annexa com a esborrany de conveni.
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CINQUÈ. L’òrgan competent per aprovar el conveni que es proposa és l’Alcaldia-Presidència,
de conformitat amb la clàusula residual de l’article 21.1s) de la llei 7/1985, de bases del règim
local que assigna a l’Alcaldia “aquellas (competencias) que la legislación (...) de las
comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos municipales”.
SISÈ. En matèria de transparència l’article 14 de LTAIBGCat, estableix que la transparència en
l’àmbit dels convenis de cooperació és aplicable a tots els convenis i encàrrecs de gestió
subscrits entre els subjectes obligats i les persones privades i públiques, i en el seu apartat
segon assenyala que la informació pública relativa als convenis de cooperació ha d’incloure,
com a mínim: “a) La relació dels convenis vigents, amb la indicació de la data, les parts que els
signen, l’objecte, els drets i les obligacions de qualsevol mena que generin i el període de
vigència. b) Les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres a què fa referència la
lletra a, i la data i la forma en què s’hagin produït. c) La informació relativa al compliment i l’
execució dels convenis.”
Les obligacions de publicitat establertes en el referit article s’han de fer efectives per mitjà del
Registre de convenis de cooperació i cooperació de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el
Portal de la Transparència (art. 14.3 i DA 9 LTAIBGCat), en els termes que preveu l’article 44
del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació
pública.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni amb CANAL 21 adjunt en la present en els termes que recull l’
esborrany adjuntat a la memòria justificativa del conveni.
Segon.- Notificar-ho, acompanyat de l’esborrany del conveni aprovat, a Televisió Teveon
Ebre S.L.
Tercer.- Facultar l’Alcaldia- Presidència per la signatura del conveni i per dur a terme les
actuacions que calguin per donar compliment als presents acords.
Quart.- Actualitzar, un cop es formalitzi el conveni, la relació de convenis vigents publicats al
portal de transparència, amb el detall assenyalat al fonament jurídic sisè.
Cinquè.- Trametre el conveni al Registre de Convenis de Cooperació i Cooperació del
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, per
mitjans electrònics, dins dels tres mesos següents a la seva formalització.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
8. APROVACIÓ INICIAL EXPROPIACIÓ APARCAMENTS FARMÀCIA
Alcaldia exposa el punt i els antecedents del mateix i el proposa per ésser aprovat.
La Sra. Beltran mostra acord en el sentit de l’expropiació però disposa que al POUM vigent hi
estava disposat un carrer i pregunta com es durà a terme.
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Alcaldia exposa que s’ha fet un conveni de cessió gratuïta amb un dels veïns afectats i que
juntament amb l’obra de millora es podran estacionar força vehicles.
El Regidor d’Urbanisme, el Sr. Pinyol, afirma que consta un vial certament però l’us provisional
com aparcament no contradiu en la destinació a vial. Així doncs, no té implicacions negatives o
contraries a la normativa vigent. És una actuació per resoldre una problemàtica actual.
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Vots a favor: 7
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Fets
Vista la necessària adquisició de determinats béns immobles per a la correcta execució de les
obres, sobre la base de l'informe tècnic elaborat pel tècnic municipal Sr. Oriol Forgas en data
15.12.2020.
Vist l'Informe de Secretaria de data 14/04/2021 i de conformitat amb el que es disposa en els
articles 10 i següents de la Llei d'Expropiació Forçosa, i els concordants del seu Reglament;
Fonaments de dret
La Legislació aplicable a l'expropiació forçosa de béns i drets ve determinada en els articles i
disposicions següents:
— Els articles 9 i següents de la Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954.
— Els articles 10 i següents del Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa aprovat per Decret
de 26 d'abril de 1957.
— L'article 4.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
— Els articles 90 a 94 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER. Estimar necessària l’expropiació de la part corresponent de la mencionada finca,
conformement a l’informe tècnic.
SEGON. Aprovar la relació concreta, individualitzada i valorada dels béns a ocupar
necessàriament per a la posterior execució de l'obra que escaigui, i que s'expressen al final
d'aquest Acord.
TERCER. Procedir a la publicació d'aquest Acord en la forma a què es refereix l'article 18 de la
Llei d'Expropiació Forçosa, obrint informació pública durant un termini de quinze dies en el
Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major circulació de la Província, amb
notificació personal als interessats, perquè els titulars de béns i drets afectats per l'expropiació
puguin aportar per escrit quantes dades permetin la rectificació dels possibles errors que
s'estimin en la relació publicada o oposar-se a l'ocupació o disposició dels béns i drets per
motius de forma o fons, que han de fonamentar motivadament.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.
A l'efecte de l'esmena d'errors en la descripció material i legal dels béns, qualsevol persona
natural o jurídica podrà comparèixer al·legant quants antecedents o referències estimi
pertinents.
RELACIÓ DE BÉNS AFECTATS
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— Identificació del propietari: Maria Carmen Piñol Alcoverro (**0063***)
— Descripció de la finca: Terreny a Tivenys nº finca 3514. Edifici de planta baixa destinat a
"local comercial, d'onze metres i trenta cinc centímetres de front per vint-i-quatre de profunditat.
— Situació jurídica: lliure de càrregues. Finca inscrita al Tom 3.412, lllibre 63 i foli 3, inscripció
2ª de data 26/01/1988, adquirida per escriptura/sentència de data 28/07/1987, autoritzada a
Tortosa, per Sr. Benito Sevilla Merino.
— Tipus d'afecció: vials
— Valoració: 2.531,11 € (segons informe tècnic)

I per deixar-ne constància, als efectes oportuns en l'expedient de la seva raó, d'ordre i amb el V.
º B.º del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, s'expedeix la present.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
9. APROVACIÓ RENOVACIÓ CONVENI ACUAMED 2021
Alcaldia exposa el punt i els antecedents del mateix i el proposa per ésser aprovat.
Sense més debat es passa a votació.
Vots a favor: 7
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Fets
Consta a l’expedient informe intern pel qual es promou la subscripció d’un conveni amb
ACUAMED Societat nacional estatal per a la seva renovació.
D’aquests documents es deriva que el contingut del conveni que es promou respecta la
legalitat vigent, en els termes de l’esborrany que s’adjunta al present informe-proposta.
Fonaments de dret
La legislació i normativa aplicable és la següent:
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (art. 57).
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (arts. 47-53). Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (arts.
108 a 112 i Disposició addicional cinquena).
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de
les Entitats Locals de Catalunya (arts. 303 a 311).
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
(art. 14).
En conseqüència, S'ACORDA:
Se sol·licita al Ple:
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Primer.- Aprovar la renovació del conveni amb ACUAMED Societat nacional espanyola en els
termes que recull l’esborrany que s’adjunta al present informeproposta.
Segon.- Facultar a Alcaldia per la signatura de la renovació del referit conveni.
Tercer.- Notificar-ho, acompanyat de l’esborrany del conveni aprovat, a ACUAMED Societat
nacional espanyola.
Quart.- Publicar aquest conveni al DOGC.
Cinquè. Trametre el conveni al Registre de Convenis de Cooperació i Cooperació del
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, per
mitjans electrònics, dins dels tres mesos següents a la seva formalització, via EACAT.
Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
10. PERSONACIÓ EN EL PROCEDIMENT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.276/2020
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE TARRAGONA
Alcaldia exposa el punt i els antecedents del mateix i el proposa per ésser aprovat.
Sense més debat es passa a votació.
Vots a favor: 4
Vots en contra: 3
Abstencions: 0
Fets
S’ha rebut un escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, en el qual es
comunica que la Sra. Ardit en data 13.10.2020 ha interposat un recurs contenciós administratiu,
amb núm. 276/2020, contra l'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de l'exercici
pressupostària 2020.
En conseqüència, cal adoptar un acord sobre la personació al Jutjat i l’encàrrec de la defensa i
representació de l’Ajuntament.
Fonaments de dret
1. L’article 22.2.j de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article
52.2.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 al Ple l’exercici de les
accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència
plenària.
2. L’article 48 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa disposa que l’Ajuntament té un termini de 20 dies hàbils per a trametre l’
expedient administratiu. Mentre que l’article 78 d’aquesta mateixa Llei estableix que l’
administració demandada ha de remetre l’expedient administratiu almenys amb quinze dies d’
antelació del termini assenyalat per a la vista.
3. Així mateix, segons l’article 49 de la citada Llei, s’ha d’emplaçar en el procés contenciós tots
aquells que apareguin com a interessats a l’expedient.
En conseqüència, S'ACORDA:
1. Personar-se en el procediment abreujat núm. 276/2020 davant del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Tarragona.
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2. Trametre l’expedient al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona.
3. Encarregar la representació i defensa als lletrats dels Serveis Jurídics de la Diputació de
Tarragona.
4. Efectuar les corresponents citacions als interessats que consten a l’expedient.
5. Facultar a l’alcalde per atorgar poders especials per a plets, si és necessari.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
11. PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA SERVEIS POSTALS 2021
Alcaldia exposa el punt i els antecedents del mateix i el proposa per ésser aprovat.
Sense més debat es passa a votació.
Vots a favor: 7
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
Fets
Aquest Ajuntament està tramitant l’aprovació de l’Ordenança reguladora dels serveis postals i l’
ús de les bústies de correus.
De conformitat amb l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques s'ha realitzat una consulta pública, a través del portal
web de l’Ajuntament en la qual es va demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions
més representatives potencialment afectats per l’aprovació de la mencionada Ordenança.
Consta en l'expedient l'Informe de l'Àrea d'Intervenció de conformitat amb els articles 7 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i 129.7
de la Llei 39/2015, d'abril, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Consta en l'expedient l'Informe del Secretari/ària de l'ens de conformitat amb l'art. 3 del Reial
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Fonaments de dret
De conformitat amb l'art. 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el
règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional s'emet
el present informe fonamentat en:

Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local (LBRL), i 128 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques (LPAC), atribueixen als Municipis la potestat
reglamentària. En virtut d'aquesta facultat, les entitats locals tenen capacitat per
desenvolupar, dins de l'esfera de les seves competències, el que es disposa en les lleis
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estatals o autonòmiques, podent dictar disposicions administratives de caràcter general i
de rang inferior a llei, sense que, en cap cas, aquestes disposicions puguin contenir
preceptes contraris a les lleis.
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Conforme als principis de bona regulació (necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat
jurídica, transparència i eficiència) previstos en l'article 129 de la LPAC, l'entitat local ve
obligada a observar-los com a principis informadors de tota acció reglamentària, havent
de quedar suficientment justificada l'adequació de l'expedient d'aprovació de
l'Ordenança a aquests principis.

Així mateix, hauran de quantificar-se i valorar-se les repercussions i efectes d'aquesta
iniciativa reglamentària en cas que afecti a les despeses o ingressos públics presents o
futurs, supeditant-se al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, conforme disposa l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L'objecte de l’Ordenança que ara es proposa aprovar regula una matèria que és
competència d’aquest ens local d'acord amb l’article 25 y ss. LBRL i correlatius del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.

El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar-la, en els termes del que
disposen els arts. 22 de la LBRL.

El quòrum exigit per aprovar-la és de la majoria simple dels membres presents, en els
termes del que disposa l’art. 47.1 de la LBRL, llevat de l'aprovació del Reglament
orgànic propi que tal i com preveu l'art. 47.2.f) de la LBRL requereix majoria absoluta.

L'art. 49 de la LBRL estableix el procediment per l'aprovació de les ordenances.

Altrament i per tal de donar compliment a l'art. 10 de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern s'indicarà
expressament en el portal de transparència de la web de l'ens local els procediments
normatius en curs d'elaboració, amb la indicació de l'estat de tramitació en què es
troben. Així mateix, es publicaran les normes aprovades per l'Administració pública - de
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les quals hi ha d'haver disponibles les versions en el format originari i, en el cas de les
normes que hagin estat modificades, les versions consolidades, i les dades relatives a
l'avaluació de l'aplicació e les normes.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora del servei postal i l’ús de les
bústies de correus, el text del qual s'adjunta com Annex.
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Segon.- Exposar al públic el present acord per un termini de 30 dies hàbils a fi que els
interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que estimin
oportuns.
L'anunci s'exposarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en el tauler d'anuncis de la Corporació, així com en el portal de transparència
d'aquest Ajuntament.
Tercer.- Finalitzat el termini d'exposició pública, en cas que no es presentin reclamacions i
suggeriments, s'entendrà definitivament adoptat l'acord, fins aleshores provisional, sense
necessitat d'acord plenari, procedint-se seguidament a la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'anuncis de la
Corporació, així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament del text íntegre de
l'Ordenança.
Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs

INTERVENCIÓ
12. PROPOSTA DACIÓ COMPTE INFORME RESUM CONTROL INTERN EXERCICI 2020
Secretaria intervenció exposa breument el contingut de l'informe. Fa breu menció a les
conclusions i exposa de forma clara les actuacions que s'han dut a terme per posar en mans
dels òrgans competenets les possibles actucions irregulars.
La Sra. Beltran mostra una disconformitat enèrgica a les dades que es reflexa en concret als
creditors pendents en relació amb les nòmines impagades de dos dels regidors del PSC.
Alcaldia sol·licita que no s'aixequi el to i que no s'entri en debats estèrils.
ES TRACTA D'UNA DACIÓ DE COMPTA. NO DONA PEU A VOTACIÓ.
Fets
1. En data 21/04/2021 l’Àrea d’Intervenció va informar sobre al necessitat de confeccionar l’
informe resum anual del control intern de l’exercici 2020
2. El Ple va aprovar l’aplicació del règim simplificat de control intern
3. En data 30/04/2021 s’ha emès per part de l’Àrea d’Intervenció l’informe anual de control
intern de l’exercici 2020 d’acord amb el que disposa el Reial Decret 424/2017, de 28 d’
abril pel qual s’aprova el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic
local i atenent a la Resolució de 2 d’abril de 2020, de l’Intervenció General de l’
Administració de l’Estat per la qual s'estableixen
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3.

les instruccions a les quals hauran d'ajustar-se el contingut, estructura i format de
l'informe resum.
Fonaments de dret
Informe emès d’acord amb l’art. 172 en relació amb el contingut de l’art. 175 del Reial Decret
2568/1986,. De 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.
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La legislació i normativa aplicable es:

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern
en les entitats del sector públic local.
Bases d’execució del pressupost
La Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l‘Estat,
estableix les instruccions a les quals s’haurà d’ajustar el contingut, l’estructura i format
de l’informe resum.

L’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat mitjançant el
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, recull l’obligatorietat de remetre a la Intervenció
General de l’Administració de l’Estat un informe resum anual on es reflecteixin els resultats del
control intern, tant del control exercit en la modalitat de funció interventora com en la modalitat
de control financer
L’article 37 Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic del control
intern en les entitats del sector públic local disposa que l'òrgan interventor ha d'elaborar amb
caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del Compte general, l’informe resum dels resultats
del control intern
Aquest informe resum serà tramès al Ple, mitjançant el President i a la Intervenció General de l’
Administració de l’estat durant el primer quatrimestre de l’any i contindrà els resultats més
significatius derivats de les actuacions del control financer i la funció interventora realitzades
durant l’exercici anterior.
La Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l‘Estat,
estableix les instruccions a les quals s’haurà d’ajustar el contingut, l’estructura i format de l’
informe resum.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’Informe resum del control intern de l’exercici
2020 que s’adjunta a la present proposta.
Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
13. PROPOSTA DACIÓ DE COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER (2021)
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Secretaria intervenció exposa breument les conclusions de l'informe.
No dona peu a debat.
ES TRACTA D'UNA DACIÓ DE COMPTE. NO DONA PEU A VOTACIÓ.
Fets
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1. La intervenció va informar sobre al necessitat d’aprovar el pla anual de control financer.
2. El ple va aprovar l’aplicació del règim simplificat de control intern
3. La intervenció va elaborar el pla anual de control de financer per a l’exercici (any) d’
acord amb el que disposa el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local.
Fonaments de dret
1. L’article 29 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual s’aprova el règim jurídic del
control intern de les entitats del sector públic local (RCIL) estableix que el control financer de l’
activitat economicofinancera del sector públic local s’ha d’exercir mitjançant l’exercici del control
permanent i l’auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213
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 (TRLRHL).
El control permanent s’exercirà sobre l’entitat local i els organismes públics en què es realitza la
funció interventora amb l’objectiu de comprovar, de forma contínua, que el funcionament de l’
activitat economico financera del sector públic local s’ajusta a l’ordenament jurídic i als principis
generals de bona gestió financera, amb l’objectiu últim de millorar la gestió en el seu aspecte
econòmic, financer, patrimonial, pressupostari, comptable, organitzatiu i procedimental.
2. L’article 31 del RCIL estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de control
financer (PACF) que recollirà totes les actuacions de control permanent i d’auditoria pública a
realitzar durant l'exercici.
El PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació i aquelles que
anualment se seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que
es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles.
3. L’article 32.1.d del RCIL determina que amb caràcter obligatori es realitzaran les actuacions
de control permanent previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic local atribuïdes a l'òrgan interventor que s’indiquen a continuació.
Aquestes actuacions consisteixen en:

a. L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de
factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei 25/2013, de
27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic (LFE) i la normativa de desenvolupament i, en particular,
que no queden retingudes factures presentades al punt general d'entrada de factures
electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les fases
del procés, establerta en l’article 12.3 de la LRCF.
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b. L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat previst a l’
article 12.2 de la LRCF.
c. La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns
realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413, només
sobre entitats no subjectes a auditoria de comptes), d’acord amb la DA 3ª de la Llei
orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
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4. L’article 29.3 del RCIL disposa que l’òrgan interventor de l'entitat local realitzarà anualment
l'auditoria dels comptes anuals dels organismes autònoms locals, de les entitats públiques
empresarials locals, de les fundacions del sector públic local obligades a auditar-se per la seva
normativa específica i dels consorcis adscrits.
5. L’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS),
estableix que es durà a terme un control financer de subvencions respecte dels beneficiaris i, si
s’escau, de les entitats col·laboradores per raó de les subvencions que pugui concedir l’entitat
local i els seus ens dependents.
6. L’article 12.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern disposa que les administracions públiques publicaran els plans
i programes anuals i plurianuals en els quals es fixin objectius concrets, així com les activitats,
mitjans i temps previst per a la seva consecució.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Pla anual de control de financer elaborat per
la intervenció, per a l’exercici 2021.
Règim de recursos:
14. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME ANUAL DE MOROSITAT 2020
Secretaria intervenció exposa breument les conclusions de l'informe.
No dona peu a debat.
ES TRACTA D'UNA DACIÓ DE COMPTE. NO DONA PEU A VOTACIÓ.
Fets
D’acord amb l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic disposa que
anualment, l’òrgan de control intern elaborarà un informe en què avaluarà el compliment de la
normativa en matèria de morositat. Afegeix que pel cas de les entitats locals, aquest informe s’
elevarà al Ple.
Aquest informe s’ha de trametre a l’òrgan competent del Ministeri d’Economia i Hisenda.
Per part de l’Àrea de Tresoreria s’ha emès l’informe on es recullen les conclusions oportunes,
la informació del qual s'adjunta en la present com annex.
Fonaments de dret
L’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic disposa que anualment, l’òrgan de control
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intern elaborarà un informe en què avaluarà el compliment de la normativa en matèria de
morositat. Afegeix que pel cas de les entitats locals, aquest informe s’elevarà al Ple.
L’art. 5. 1 apartat c) del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional preveu entre les funcions
de tresoreria l’elaboració dels informes que determini la normativa sobre morositat relativa al
compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de cada entitat
local.
En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Donar compte al Ple als efectes establerts en la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic
Règim de recursos:
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs
PRECS I PREGUNTES
La Sra. Beltran sol·licita que s'expliqui què ha passat amb la subvenció de l'ADF, si s'ha pogut
cobrar o no. Van sol·licitar que se'ls respongués a la pregunta per escrit i no es va fer.
Alcaldia pren la paraula i respon que la subvenció mencionada, molt breument, degut al
moment que s'estava passant en aquell moment en relació amb els serveis de secretaria -un
cop la setmana només- i al gran volum de feina, es va acabar enviant la documentació en
relació a la pròrroga de l'ADF un dia fora de termini. Va arribar un requeriment alertant de
l'anterior. Després del recurs presentat, el qual ha estat denegat, des de l'Ajuntament es
procedirà -quan tresoreria ho permeti- a fer una transferència dels capitals de l'Ajut a l'ADF ja
que (i) l'Ajuntament ha de respondre per les associacions i entitats dels seu poble i (ii) les
actuacions i obres es van acabar tirant endavant.
La Sra. Beltran pregunta si està pagat o no a les persones que varen fer les obres.
Alcaldia afirma que ha estat pagat.
El Sr. Pinyol apunta que fou pagat en temps i forma i es va fer una gestió a través de
CaixaBank per un prèstec i així pagar a tots els contractistes.
Alcaldia, per tacnar el Ple, afirma que ha entrat en data 29 d'abril de 2021, des de l'oficina de
mediambient de les terres de l'ebre per l'emplaçament d'una instal·lació fotovoltàica. La
notificació anava acompanya d'una serie de documents (avantprojecte i d'altres) els qual han
estat facilitats al gup de l'oposició. El termini de 30 dies gairebé s'ha exhaurit per presnetar
esmenes i acabarà sent la Ponència qui ho aprovi. El projecte està situat a Les Planes, s'ha
posat en contacte amb els propietaris afectats i en breus es presentaran les al·legacions
oportunes per deixar clar que l'Ajuntament no s'oposa al parc fotovoltaic però condicionar-ho a
consideracions ambientals i socials, per al benefici del poble. Es farà arribar a l'opoció el
document per, si el grup de l'oposició ho condiera, fer-se'n partícep. Al final si la Ponència
decideix tirar endavant, ho farà a pesar de les consideracions.
Finalitza Alcaldia el ple donant les gràcies a tothom per particupar en la setmana cultural i
animar a la població a gaudir de la mateixa.
Es dóna ànims als veïns i veïnes que encara tenen el Covid o que estan a casa post Covid per
a que es recuperin aviat.

Secretari Interventor
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