
  

  

 
 
  ACTA 
 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PL/2019/10 PLE 

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Extraordinària 

Data 23 / d’octubre / 2019 

Durada Des de les 18:00 fins a les 18:33 hores 

Lloc SALA DE SESSIONS AJUNTAMENT 

Presidida per ALFONS GARCIA RODRIGUEZ 

Secretari M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN 

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

40914565A ALFONS GARCIA RODRIGUEZ SÍ 

39864814H ASSUMPCIÓ CASTELLVÍ AUVÍ SÍ 

39876612V BELEN LAVILLA VIDAL SÍ 

48273403Z DIEGO GARCÍA VERA SÍ 

75706355S ELIDIA LOPEZ REDONDO SÍ 

39898404M ESMERALDA SALADIÉ BARROSO SÍ 

39841785N FREDERIC ESCODA GIL SÍ 

39869283W GUADALUPE CAPELLA CASTELLVÍ NO 

39875804Z MARIA JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ SÍ 

39883261L NÚRIA ORTIZ SANCHEZ SÍ 

39873608A SERGI SALADIÉ GIL NO 



  

  

24414442B SILVIA PUJOL GARCIA SÍ 

33980696J TOMAS DÍAZ CRUCERA SÍ 

29198530F VICENTE VAYA MORTE SÍ 

Excuses d'assistència presentades: 

1. GUADALUPE CAPELLA CASTELLVÍ: 

«Altres compromisos ja adquirits» 

1. SERGI SALADIÉ GIL: 

«Abandona el Ple amb l'explicació que es transcriurà més endavant» 

  

  

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President 
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del 
dia 

De conformitat  amb el que disposa l’article 91-3 del RD 2568/ 1986, de 28 de novembre pel que 
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim juridic de les entitats locals, s’altera 
l’ordre del dia d’aquesta convocatòria i en primer lloc es realitza el sorteig dels membres 
electorals 

A) PART RESOLUTIVA 

  

Expedient 3711/2019. Sorteig membres meses electorals per les 
eleccions a Corts Generals del proper 10 de novembre de 2019 

Favorable Tipus de 
votació: Unanimitat/Assent
iment 

En aquest punt i abans de procedir al sorteig , pren la paraula El Regidor Sergi 
Saladié Gil pel grup municipal de la CUP  i manifesta: 

"El nostre grup municipal abandonarà aquest ple perquè no volem contribuir a normalitzar una situació 
excepcional. 

És una excepcionalitat repressiva i no podem estar aquí com si no passés res. Amb 9 preses polítiques 
condemnades per permetre el dret a vot o poder manifestar-se. Amb 7 preses polítiques més des de fa 
un mes empresonades preventivament. Amb 28 preses polítiques mes empresonades des de fa una 
setmana per manifestar-se. 

Això no és normal en un Estat suposadament democràtic. I davant aquesta anormalitat nosaltres 
abandonem el Ple. 



  

  

En cas que per assistir a aquest Ple ens corresponguin els 450 € d’indemnització estipulats, aquests els 
donarem a Alerta Solidària juntament amb els 277€ recaptats el 12 d’octubre a la botifarrada popular 
contra la monarquia i la repressió." 

 Seguidament l’esmentat Regidor s’abandona la Sala d’ actes 

D' acord amb el que disposa l'article 26 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, 
del règim electoral vigent i les seves modificacions posteriors, es procedeix a 
efectuar el sorteig públic per a la designació dels Presidents i vocals, titulars i 
suplents que han de formar les Meses electorals del proper del 10 de novembre 
de 2019 

  

Expedient 2507/2019. Estudi i aprovació, si escau, de l'expedient de 
modificació de saldos inicial d'obligacions reconegudes de pressupostos 
tancats 

Favorable Tipus de 
votació: Ordinària 

A favor: 7, En contra: 4, 
Abstencions: 0, Absents: 
0 

Vist l'informe-proposta de tresoreria del següent contingut: 

"D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 13/08/2019, i en 
compliment de lo establecido en l'article 5.2.b) 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, amb base als següents, 
ANTECEDENTS DE FET 
PRIMER. Amb data 26/06/2019, es va iniciar el procediment per declarar la 
modificació del saldo inicial de les obligacions reconegudes en exercicis anteriors. 
SEGON. Amb data 02/07/2019, es va emetre informe de Secretària sobre el 
procediment a seguir. 
TERCER. Amb data 08/07/2019, aquesta Tresoreria va emetre informe-proposta 
sobre la procedència de dur a terme la modificació del saldo inicial d'obligacions 
reconegudes de Pressupostos tancats en l'exercici pressupostari de 2018 a causa 
de la comissió dels errors detallats en aquest. 
QUART. Posteriorment es va sotmetre l'expedient al tràmits d'informació pública i 
audiència als interessats mitjançant publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. CVE 2019-06398, de data 18/07/2019, i notificació personal a 
quants interessats figuraven en l'expedient. 
Segons certificat expedit pel Secretari amb data 12/08/2019 durant els períodes 
d'audiència als interessats i informació pública no s'han presentat al·legacions. 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 
— L'article 191.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
— L'Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el Pla General de 



  

  

Comptabilitat Pública. 
— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
— Els articles 89 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
— Els articles 4, 42,43, 44, 82 i 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
Vist quant antecedeix, es considera que aquest expedient ha seguit la tramitació 
establerta en la Legislació aplicable. 
Per això, de conformitat amb lo establecido en l'article 175 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent 
proposta de resolució, 
INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
PRIMER. Aprovar la modificació del saldo inicial d'obligacions reconegudes de 
Pressupostos tancats de l'exercici 2018, deguda a la comissió d'errors, per import 
de 10.937,27 euros. 

SEGON. Notificar als interessats aquesta modificació. 
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent." 

Atès el Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns del 17 d'octubre 
de 2019. 

El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de set membres (5 del PSC, 1 de C's i 
1 del PP) i amb el vot en contra de quatre membres (2 del JxCaT, 1 de la FIC i 1 
d'ERC) del nombre de tretze membres que legalment el componen, ACORDA: 

Primer. Aprovar la modificació del saldo inicial d'obligacions reconegudes de 
Pressupostos tancats de l'exercici 2018, deguda a la comissió d'errors, per import 
de 10.937,27 euros. 

Segon. Notificar als interessats aquesta modificació. 

Tercer. Comunicar aquest acord al departament d'intervenció als efectes adients. 

  

Expedient 2637/2019. Estudi i aprovació, si escau, de l'expedient de 
modificació del saldo inicial de drets reconeguts de pressupostos tancats

Favorable Tipus de 
votació: Ordinària 

A favor: 7, En contra: 4, 
Abstencions: 0, Absents: 0 

Vist l'informe-proposta de tresoreria del següent contingut: 



  

  

"En relació amb l'expedient relatiu a la modificació o anul·lació [si escau] del saldo 
inicial de drets reconeguts de Pressupostos tancats, en compliment de la Provisió 
d'Alcaldia de data 02/07/2019, i en compliment de l’establert en l'article 5.2.b) 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, amb base 
als següents, 
ANTECEDENTS DE FET 
PRIMER. Amb data 01/07/2019, es va iniciar el procediment per declarar la 
modificació del saldo inicial de drets reconeguts en exercicis anteriors a la vista de 
la Comunicació d'Intervenció. 
SEGON. Amb data 03/07/2019, es va emetre informe de Secretària sobre el 
procediment a seguir. 
TERCER. Amb data 08/07/2019, aquesta Tresoreria va emetre informe-proposta 
sobre la procedència de dur a terme la modificació del saldo inicial de drets 
reconeguts de Pressupostos tancats en l'exercici pressupostari de 2018 a causa de 
la comissió dels errors detallats en aquest. 
QUART. Posteriorment es va sotmetre l'expedient al tràmits d'informació pública i 
audiència als interessats mitjançant publicació d'anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. CVE2019-06369, de data 18/07/2019, posterior modificació 
d’errada núm. CVE2019-06841 de data 30/07/2019 i notificació personal a quants 
interessats figuraven en l'expedient. 
Segons certificat expedit pel Secretari amb data 12/08/2019 durant els períodes 
d'audiència als interessats i informació pública no s'han presentat al·legacions. 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 
— L'article 191.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
— Els articles 89 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
— L'Ordre EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el Pla General de 
Comptabilitat Pública. 
— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
— Els articles 4, 44 i 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
Vist quant antecedeix, es considera que aquest expedient ha seguit la tramitació 
establerta en la Legislació aplicable. Per això, de conformitat amb l’establert en 
l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembres, el que 
subscriu eleva la següent proposta de resolució, 
INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
PRIMER. Aprovar la modificació del saldo inicial de drets reconeguts de 
Pressupostos tancats de l'exercici 2018, a causa de comissió d'errors, per import 
de 6.960,11 euros. 
SEGON. Notificar als interessats aquesta modificació. 
TERCER. Practicar els assentaments comptables necessaris per fer efectiva 
aquesta modificació o la rectificació. 
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent." 

Atès el Dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns del 17 d'octubre 
de 2019. 



  

  

El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de set membres (5 del PSC, 1 de C's i 
1 del PP) i amb el vot en contra de quatre membres (2 del JxCaT, 1 de la FIC i 1 
d'ERC) del nombre de tretze membres que legalment el componen, ACORDA: 

Primer. Aprovar la modificació del saldo inicial de drets reconeguts de 
Pressupostos tancats de l'exercici 2018, a causa de comissió d'errors, per import 
de 6.960,11 euros. 

Segon. Notificar als interessats aquesta modificació. 

Tercer. Practicar els assentaments comptables necessaris per fer efectiva aquesta 
modificació o la rectificació. 

Quart. Comunicar aquest acord al departament d'intervenció als efectes adients. 

  

Expedient 3919/2019. Estudi i aprovació provisional, si escau, de la 
segona modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2020 

Favorable Tipus de 
votació: Ordinària 

A favor: 6, En contra: 4, 
Abstencions: 1, Absents: 0 

Atès que pel Regidor d'Hisenda es presenta la proposta de la modificació de les ordenances 
per a l´exercici de 2020 d'acord amb els documents obrants a l'expedient. 
  

Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es fa la següent explicació de vot: 
" No aproven aquest punt per les següents raons: 
Es pretén aprovar una Ordenança municipal al preus d’unes instalꞏlacions com el lloguer del 
camp de futbol que no es de propietat municipal que a mes la resolució especifica a que 
aquesta concessió està subjecta a fer un us públic i gratuït de les instalꞏlacions igual que la 
base nàutica i que avui per avui segon informació que en va donar el Sr. Alcalde a l’últim ple 
estava paralitzada, 
Es pretén aprovar uns preus públics de la residència Asters de 37€ per dia i nit, que es una 
competència des leal al hotel que tenim al nostre municipi i que amb els seus impostos es 
rescaten cada any l’empresa Municipal LLASTRES." 

  

Vist el dictamen de la Comissió Informativa municipal de Serveis Interns del 17 d'octubre de 
2019. 
  

Atès el que disposen els articles 15 i ss del Reial Decret 2/04, de 5 de març, pel que s'aprova 
el text refós de la Llei de les Hisendes Locals, articles 22-2 e) i 70-2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril i per la Llei 
57/03, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del Govern local, i per la Llei 



  

  

27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local i l'article 
52.2 f) i l'article 114.2 j) del Decret-legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel que s´aprova el text refós 
de la Llei municipal i del Règim local de Catalunya. 
  

El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de sis membres (5 del PSC i 1 de C's), amb el vot 
en contra de quatre membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC i 1 d'ERC) i amb l’abstenció d’un membre 
(del PP) del nombre de tretze que legalment el componen, ACORDA: 
  

  
Primer.- Aprovar la derogació de l'ordenança fiscal núm 19 reguladora de la recollida de 
deixalles. 
  

  

Segon.- Aprovar la derogació  l' Ordenança  fiscal núm nº 17 reguladora de la taxa sobre 
l´extracció d’arenes i altres materials de construcció en terrenys públics municipals. 
  

Tercer.- Aprovar la derogació l' Ordenança fiscal  nº 23 corresponent a la taxa de 
l´activitat de serveis funeraris prestada pel tanatori. 

  

Quart .- Aprovar la creació  i imposició de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets 
d’examen. 
S´adjunta com a annex 1  
  
Cinquè.-Aprovar la creació  i imposició de l'ordenança fiscal reguladora de les PRESTACIONS 
PATRIMONIALS DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI  on s'adjuntaran com ANNEX de la 
mateixa, les tarifes corresponents als serveis oferts per les societats amb capital íntegrament 
municipal; LLASTRES S.L i IDETSA S.A i els serveis funeraris gestionats per la societat 
mercantil, FUNESPAÑA S.A. 
 S' adjunta com a annex 2  

  

Sisè.-Incorporar l'article 95 a l' ordenança fiscal núm 3 reguladora de l'impost sobre 
vehicles de tracció mecànica que literalment estableix: "1. L’article 95 del TRLRHL, aprovat 
per RDL 2/2004 de 5 de març, cita textualment, als seus apartats 2º i següents que: «art. 95) 
2) El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado. 3) Reglamentariamente se determinará el concepto de las diversas clases de 
vehículos y las reglas para la aplicación de las tarifas. 4) Los ayuntamientos podrán 
incrementar las cuotas fijadas en el apartado 1 de este artículo mediante la aplicación sobre 
ellas de un coeficiente, el cual no podrá ser superior a 2. Los ayuntamientos podrán fijar un 
coeficiente para cada una de las clases de vehículos previstas en el cuadro de tarifas 
recogido en el apartado 1 de este artículo, el cual podrá ser, a su vez, diferente para cada 
uno de los tramos fijados en cada clase de vehículo, sin exceder en ningún caso el límite 
máximo fijado en el párrafo anterior.» 

  



  

  

Setè -  Renumerar les ordenances fiscals per a l’anualitat 2020 per ordre 
d’importància, d'obligatòries a potestatives, el qual seria el següent: 
  

Nº 1 – ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ, COMPROVACIÓ I 
RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC. 
  

Nº 2 – ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE 
NATURALESA URBANA,RÚSTICA I DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS. 
  

Nº3– ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES 
  

Nº4 – ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA. 
  

Nº 5 – ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L´IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS. 
  

Nº 6 - ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 
I PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC. 
  

Nº 7 – ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES 
O APROFITAMENTS ESPECIALS CONSTITUÏTS EN EL VOL, SÒL I SUBSÒL DE DOMINI 
PÚBLIC A FAVOR D´EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT. 
  

Nº 8 – ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL DE LES INSTALꞏLACIONS DE 
TRANSPORT D´ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, AIGUA I HIDROCARBURS. 
  

Nº 9 – ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L´ACTIVITAT PUBLICITÀRIA. 
  

Nº 10 – ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA RETIRADA DE VEHICLES 
ABANDONATS O IRREGULARMENT ESTACIONATS QUE PERTORBEN GREUMENT LA 
CIRCULACIÓ PER LA VIA PÚBLICA. 
  

Nº 11 – ORDENANÇA FISCAL REGULADORA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE 
CEMENTIRI. 
  

Nº 12 – ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DE LLICÈNCIES D´OBERTURA 
D´ACTIVITATS I INSTALꞏLACIONS. 
  



  

  

Nº 13 – ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER DRETS D'EXAMEN. 
  

Nº 14 – ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS. 
  

Nº 15 – ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS. 
  

Nº 16 – ORDENANÇA REGULADORA DE LES PRESTACIONS PATRIMONIALS DE 
CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI. 
  

Vuitè.- Sotmetre aquest expedient a informació pública per un termini de 30 dies hàbils 
comptats des del següent a la publicació edictal al Butlletí oficial de la Província de Tarragona 
als efectes de reclamacions i/o suggeriments, així com al Tauler d’Edictes de la Corporació. 
Exhaurit l'esmentat termini sense haver-se presentat cap tipus de reclamació s' entendran 
aprovades definitivament les modificacions de les ordenances sense necessitat d’ulterior acord, 
procedint-se a la publicació íntegra del text modificat de les ordenances fiscals. 
  

Novè.- Contra la publicació de l'acord d'aprovació definitiva es podrà interposar recurs 
contencios administratiu davant de la Sala contenciosadministrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació 
de l'aprovació definitiva, d'acord amb el que disposa l'article 112 de la Llei 39/2015, de l'1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 
10.2 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosaadministrativa del 13 de 
juliol de 1998. 
 
I no havent més assumptes per tractar, es dóna per finalitzada la sessió.
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