ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL
EFECTUADA EL DIA 16 DE MAIG DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm.:
5/2019
Caràcter:
Ordinària

A les 20:36 hores, es reuneix el Ple Municipal per efectuar una sessió
Ordinària, que presideix l’Alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda
Hi assisteixen els regidors:
Sra. Montserrat Riera i Rojas
Sra. Silvia Marcos i Llagostera
Sr. Santiago Albert Seseña
Sr. Jordi Casanovas i Garcia
Sr. Andreu Porta i Espelt
Sr. Oriol Ribera i Esplugas
Sra. Maria Teresa Casellas i Abella
Sra. Maria Núria Andinyac i Lladó
Sr. Abel Ballesteros i Monferrer
Sr. Alex Castan i Delshorts
Sr. Francesc Ribas i Paris
Sra. Gemma Rosell i Duran

Són assistits pel Secretari de la Corporació, Sr. José Maria Blanco Ciurana i per la
interventora municipal, Sra. Anna Moreno Castells.
Oberta la sessió, s’entra a tractar els temes inclosos a l’ordre del dia i s’adopten els
següents acords:
1.Actes pendents d’aprovació
1.1. PLE2019/2 Ordinària 21/03/2019
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 21
de març de 2019.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’ acta de la
sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 21 de març de 2019 en el redactat
original, sense introducir modificacions.

1.2. PLE2019/3 Extraordinària 03/04/2019
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia
3 d’abril de 2019.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’ acta de la
sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 3 d’abril de 2019 en el redactat
original, sense introducir modificacions.

1.3. PLE2019/4 Extraordinària 29/04/2019
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia
29 d’abril de 2019.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar l’ acta de la
sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 29 d’abril de 2019 en el
redactat original, sense introducir modificacions.

2. Dictàmens

2.1 PRP2019/626 Moció de condemna i rebuig a l'afusellament i crema
simbólica del president Puigdemont
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 9 de maig 2019, en relació a la
Moció de condemna i rebuig a l’afusellament i crema simbòlica del president
Puigdemont.
El passat 21 d’abril de 2019 es va dur a terme a la localitat sevillana de Coripe
(Sevilla) una celebració local que consisteix en simular la crema d’un personatge
públic/històric. Enguany es va escollir la figura del MHP Carles Puigdemont, que es
va transfigurar en un ninot que portava un llaç groc i l’estelada a l’esquena.
En la celebració, un conjunt de persones varen transportar el ninot fins que va ser
penjat, afusellat i finalment cremat.
Davant d’aquesta acció, l’alcalde del municipi (del PSOE) es va defensar dient que
"El muñeco representa un mal y lo que se mata es el mal".

Tenint en compte que el “mal” que argumentava l’alcalde del municipi estava
representat pel President Carles Puigdemont, el llaç groc i l’estelada, volem fer
saber a la ciutadania, així com al consistori de Coripe, el següent:
• El President Puigdemont és un líder polític, escollit democràticament per la
ciutadania de Catalunya. És defensor del diàleg, de la no-violència, del
respecte mutu entre pobles, dels valors democràtics més ferms. A més, l’atac
contra la seva persona també ho és contra la presidència de la Generalitat,
institució que acull i engloba a tots els ciutadans de Catalunya.
• Els llaços s’han convertit en el símbol reivindicatiu que utilitzen els catalans
i catalanes per mostrar el seu rebuig contra la vulneració dels drets civils
fonamentals. No és una reivindicació de la independència, sinó que és una
reivindicació contra la presó cautelar d’activistes socials i càrrecs electes per
les seves idees polítiques. Alhora, també els utilitzen persones que no són
independentistes i que estan a favor dels drets de les persones injustament
tractades o que s’han escandalitzat per aquestes situacions.
• L’estelada és la bandera catalana que representa el desig d’independència i
llibertat nacional del poble de Catalunya. És un símbol d’una ambició política,
democràtica i inclusiva, i en cap cas pretén enfrontar-se a ningú.
Aquesta actuació és ofensiva per totes aquelles persones que comparteixen les
idees representades pels símbols atacats i extremadament irrespectuosa envers la
figura del President de la Generalitat de Catalunya, màxim representant, cal
recordar, de la totalitat de la ciutadania de Catalunya.
´
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els
següents acords:
Primer.- Condemnar enèrgicament l’actuació de simular l’afusellament i crema del
MHP Carles Puigdemont, del llaç groc i de l’estelada. Es tracta d’una falta de
respecte personal envers el President Puigdemont i un menyspreu col·lectiu envers
els milers de ciutadans de Catalunya que el van escollir com el seu representant.
Segon.- Rebutjar l’atac a símbols com el llaç groc o l’estelada. Es tracta de símbols
reivindicatius que expressen sentiments i aspiracions legítimes a qualsevol país
democràtic.
Tercer.- Exigir la presentació d’excuses per part del consistori del municipi de
Coripe i demanar depuracions polítiques als responsables municipals que hagin
donat autorització per la celebració d’aquest acte.
Quart.- Donar suport a la decisió del Govern de la Generalitat de presentar una
denúncia per aquest tema davant la Fiscalia especialista en matèria de delictes
d’odi i discriminació.

Cinquè.- Traslladar l’adopció d’aquests acords a l’Ajuntament de Coripe (Sevilla) i
al Parlament de Catalunya.

2.2. PRP2019/627 Reconeixement extrajudicial de crèdits P/4/2019
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 9 de maig de 2019 en relació
a l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits P/4/2019.
Vista la provisió d’inici d’expedient núm. REC P/ 4/2019 de la regidoria d’Hisenda,
de data 7 de maig 2019, referit al reconeixement extrajudicial de crèdits, per import
de 15.984,58 euros.
Vist l’informe de la interventora municipal 094/2019, de data 6 de maig de 2019,
en el qual es fa constar els següents extrems:
“”

PRIMER.- La normativa aplicable ve definida per:
-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), articles 163, 173.5 i 176.

-

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 d’Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos, articles 25, 26 58, 59 i 60.2

-

Bases d’execució el pressupost, article 24.

SEGON.- El principi d’anualitat referit a l’execució del Pressupost apareix consagrat
a l’article 34 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i,
respecte de les entitats locals, als articles 163 TRLHL, que estableix que “l’exercici
pressupostari coincidirà amb l’any natural i a ell s’imputaran [...] b) les obligacions
reconegudes durant el mateix”, i 176.1 TRLHL, que estableix que “ Amb càrrec als
crèdits de l’estat de despeses de cada Pressupost només es podran contraure
obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses
en general que es realitzin en l’any natural del propi exercici pressupostari.
Com a excepcions al principi d’especialitat temporal, l’apartat 2n de l’article 176 TRLHL
estableix que “s’aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu
reconeixement, les obligacions següents://a) Les que resultin de la liquidació
d’endarreriments a favor del personal que percebi les seves retribucions amb càrrec als
pressupostos generals de l’entitat local; // b) Les derivades de compromisos de despeses
degudament adquirits en exercicis anteriors, prèvia incorporació dels crèdits en el supòsit
establerts en l’article 182.3 [crèdits per despeses amb finançament afectat]”.

De conformitat amb allò assenyalat en l’article 26 RD 500/1990,
“Amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada Pressupost només es
podran contraure obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i altres

prestacions o despeses en general que es realitzin en l’any natural del propi
exercici pressupostari (art. 163 y 176 TRLRHL).
No obstant allò disposat en l’apartat anterior, s’aplicaran als crèdits del
pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les obligacions
següents:
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que
percebi les seves retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’entitat
local (art. 176.2.a) TRLRHL).
b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en
exercicis anteriors. En el supòsit establert en l’art. 47.5 es requerirà la prèvia
incorporació dels crèdits corresponents.
c) Les obligacions procedents d’exercicis anteriors a que es refereix l’art. 60.2
del present Reial Decret.”
Per la seva banda, l’article 60.2 del Reial Decreto 500/1990, de 20 de abril,
estableix:
“2. Correspondrà al Ple de l’Entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits,
sempre que no existeixi dotació pressupostària, operacions especials de crèdit,
o concessions de quita i espera.”
Correspon, per tant a l’alcaldia, quan existeix dotació pressupostària.
TERCER.- De conformitat amb el principi d’anualitat, l’aplicació de despeses
procedents de l’exercici anterior al pressupost vigent té caràcter excepcional, per la
qual cosa s’han d’adoptar les mesures oportunes per reduir el seu import al mínim
imprescindible:
-

Respecte de les despeses degudament adquirides (art. 26.2.b) RD 500/1990), les
mesures estaran encaminades a que, a més de que la prestació realitzada ho sigui
en l’exercici econòmic corresponent, la comptabilització de la despesa es produeixi
en el mateix exercici en el què es realitza la prestació. A aquests efectes, assenyalar
que, en general, es considera que la despesa està degudament adquirida quan, en
el moment de realitzar-se, existeix consignació adequada i suficient, té competència
l’òrgan que dicti l’acord i es realitza el procediment de contractació corresponent.

QUART.- Aquesta intervenció considera que la lletra b) de l’article 176.2 TRLHL i
26.1 RD 500/1990, i l’article 33, 2n paràgraf BEP (incorporacions de romanents de
crèdit) es refereix a aquells supòsits en què, a 31 de desembre de l’any anterior, el
creditor ja havia realitzat la prestació al seu càrrec o, en els supòsits d’obligacions
recíproques, ja havia nascut el dret del creditor, de conformitat amb els acords que
en els seu dia van autoritzar i comprometre la despesa però que, per motius de
diversa naturalesa no estaven reconeguts en dita data per l’òrgan competent de
l’entitat local. D’aquesta manera, encara que la despesa degudament compromesa
correspongui a un exercici anterior, la seva correlativa obligació s’imputarà, en el
moment del seu reconeixement, als crèdits del pressupost vigent, prèvia modificació
pressupostària en la modalitat d’incorporació de romanents, la qual en el cas dels
crèdits amb finançament afectat, té caràcter obligatori.
L’excepció al principi d’anualitat pressupostària consistent en el reconeixement
extrajudicial de crèdits quedaria circumscrita a despeses realitzades en exercicis
anteriors per les quals, a 31 de desembre, no s’hauria pogut aplicar al pressupost

cap de les tres fases del procediment de despesa: autorització, disposició i
reconeixement de l’obligació. El reconeixement extrajudicial de crèdits, quina
aprovació correspon al Ple, constitueix una via de convalidació administrativa
orientada a evitar un enriquiment injust de l’administració en detriment del
proveïdor.
CINQUÈ.- En el pressupost de l’exercici 2019 existeix crèdit adequat i suficient a
les aplicacions pressupostàries de referència, per aplicar el reconeixement
extrajudicial de crèdits.
SISÈ.- Les factures que són objecte de reconeixement extrajudicial de crèdits han
estat degudament conformades pel tècnic responsable.
SETÈ. D’acord amb l’article 60.2 RD 500/1990, la competència per aprovar el
reconeixement extrajudicial de crèdits és de l’alcalde.
Per tot això es fiscalitza amb FAVORABLE.
“”

Atès que l’article 26, en relació a l’article 60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, i
l’article 176.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, determina que amb càrrec als crèdits de
l’estat de despesa de cada Pressupost, només es poden contraure obligacions
derivades d’adjudicacions, obres i altres prestacions o despeses que es realitzin en
l’any natural del propi exercici pressupostari i que excepcionalment es poden
imputar al pressupost en vigor obligacions corresponents a exercicis anteriors, previ
reconeixement extrajudicials d’aquests i l’adopció del corresponent acord.
Vist el que disposa l’article 24 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal
per a l’exercici 2019, en relació a la tramitació dels expedients de reconeixement
extrajudicial de crèdits per actes de convalidació administrativa.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els
següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’expedient número P/4/2019, de reconeixement extrajudicial de
crèdits, per despeses realitzades en exercicis anteriors i no contretes al seu
moment, per import global de 15.984,58 euros, segons el detall que apareix a
l’annex.
SEGON.- Aplicar amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament de l’exercici
2019 els crèdits, per un import de 15.984,58 euros amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries que figuren a l’annex.
TERCER.- Que es procedeixi per part de la Intervenció, a la seva comptabilització.

3 PRP2019/636 Aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana núm. 11 per
l'ordenació volumétrica de la parcel·la entre els carrers: Passeig de La RieraFivaller-Barcelona-Torrent de les Monges
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de data 14 de maig 2019, referent a
l’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana núm. 11 per l’ordenació volumètrica
de la parcel·la entre els carrers: Passeig de La Riera-Fivaller-Barcelona-Torrent de
Les Monges.
Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 2018/48 de data 1 de febrer de 2018, per la
qual es va aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana núm. 11 per l’ordenació
volumètrica de la parcel·la entre els carrers Passeig de La Riera-Fivaller-BarcelonaTorrent de les Monges, redactat pels arquitectes del següent equip de redactors:
M.S.V, C. M. P. i M. L. A. i promogut per TARGUS INVEST, SLU, representat pel
Sr. Joan Bargalló Martinez.
Vist que l’expedient ha estat sotmès al tràmit d’informació pública per termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la publicació del corresponent anunci al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, de data 12 de febrer de 2019, DOGC de 13 de febrer de 2019, Diari El
Punt del dia 7 de febrer i web municipal, en què ha romàs exposat al públic,
Vist que s’ha realitzat notificació personal de l’aprovació inicial del referit Pla de
Millora Urbana núm. 11 a tots els propietaris dels terrenys inclosos en l’àmbit de
l’esmentat Pla i veïns confrontants.
Vist que durant el termini d’exposició no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions, ni
reclamacions.
Vist que en data 26 d’abril de 2018 va tenir entrada l’informe sectorial del
Departament de Cultura i amb data 2 de maig de 2018 l’informe sectorial de l’ACA,
incorporats a l’expedient.
Vist l’informe emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data
20 de març de 2019, en el qual es conclou el següent:
-1 Emetre informe favorable, a l’efecte de l’article 87 del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, sobre el Pla de Millora Urbana número 11 per l'ordenació volumètrica de la parcel.la
entre els carrers: passeig de La Riera - Fivaller - Barcelona - Torrent de Les Monges de
Teià, promogut per Targus Invest, SLU i tramès per l’Ajuntament, amb les següents
observacions:

1.1 Cal acotar els gàlibs edificables i establir la cota d’implantació de la planta baixa al
plànol A.16, separar el volum edificable un mínim de 3m respecte la clau 6a, excepte allà
on s’adossi a la mitgera que preveu el POUM.
1.2 Cal corregir l’errada material detectada al quadre de superfícies del punt 2.3 de la
memòria pel que fa a la densitat màxima de la clau 7b.
1.3 Es tinguin en compte les consideracions efectuades en l’informe de l’Agència Catalana
de l’Aigua de 26 d’abril de 2018.
“”

Vista la instància presentada per P. M. P., actuant en representació de TARGUS
INVEST, SL, de data 11 d’abril de 2019, registre d’entrada núm. 2019/2.907, a la
qual s’adjunta el text refós del Pla de Millora Urbana d’Ordenació Volumètrica núm.
11 que dona compliment a les observacions determinades per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en el seu informe de data 20 de març de
2019
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal, de data 26 d’abril de 2019, en el qual
es fan constar els següents extrems:
“”
Motiu del present informe i tràmit a realitzar
D’acord amb el l’article 87.1 de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, de Modificació del Text Refós
de la Llei d’urbanisme, es va sol·licitar el preceptiu informe previ a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, que va adoptar en sessió de 20 de març de 2019, el següent
acord :
“”
-1 Emetre informe favorable, a l’efecte de l’article 87 del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, sobre el Pla de Millora Urbana número 11 per l'ordenació volumètrica de la parcel.la
entre els carrers: passeig de La Riera - Fivaller - Barcelona - Torrent de Les Monges de
Teià, promogut per Targus Invest, SLU i tramès per l’Ajuntament, amb les següents
observacions:
1.1 Cal acotar els gàlibs edificables i establir la cota d’implantació de la planta baixa al
plànol A.16, separar el volum edificable un mínim de 3m respecte la clau 6a, excepte allà
on s’adossi a la mitgera que preveu el POUM.
1.2 Cal corregir l’errada material detectada al quadre de superfícies del punt 2.3 de la
memòria pel que fa a la densitat màxima de la clau 7b.
1.3 Es tinguin en compte les consideracions efectuades en l’informe de l’Agència Catalana
de l’Aigua de 26 d’abril de 2018.
-2 Indicar a l’Ajuntament que, si al llarg de la tramitació d’aquest Pla s’introdueixen canvis
substancials en el document aprovat inicialment, abans de l’aprovació definitiva de
l’expedient, aquest s’ha de sotmetre novament a informe d’aquesta Comissió, d’acord amb

l’apartat 1 de l’article 87 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
“”
A fi i efecte, de donar compliment a les observacions especificades en el mencionat acord,
per part dels promotors de l’actuació, l’empresa TARGUS INVEST SLU, s’ha aportat en
data 11.04.2019 (RE núm. 2019/2907), el Text Refós del Pla de Millora Urbana d’ordenació
volumètrica que dona compliment a les observacions, així :
Observació 1.1 : Cal acotar els gàlibs edificables i establir la cota d’implantació de la planta
baixa al plànol A.16, separar el volum edificable un mínim de 3m respecte a la clau 6a,
excepte allà a on s’adossi a la mitgera que preveu el POUM.
En la nova documentació: En el plànol A16, s’ha procedit a acotar els gàlibs edificables i
s’ha establert la cota d’implantació de la planta baixa. També s’ha separat el volum
edificable 3 m., respecte a la clau 6a. Aquesta separació de 3, 00 metres referent al llindar
ha comportat la reducció el nombre d’habitatges, dels 6 proposats inicialment als 5 que
ara es proposen; també, per no perdre metres de sostre edificable, ha comportat un petit
ajust en increment d’uns 0, 90 m en la fondària dels habitatges.

Aquets petit ajust, en cap cas, es pot considerar un “canvi substancial” en el
document aprovat inicialment, sinó, com ja s’ha especificat, és per no perdre els
m2 de possible sostre computable, que dona l’aplicació d’aquests paràmetre, a la
zona que ens ocupa.
Conclusió: S’ha donat compliment a l’observació 1.1.
Observació 1.2 : Cal corregir l’errada material detectada al quadre de superfícies del

punt 2.3 de la memòria pel que fa a la densitat màxima de la clau 7b.
En la nova documentació: S’ha procedit a la correcció del paràmetre de la densitat
de la zona “cases amb jardí”, clau zonal 7b, així, s’especifica que la densitat màxima
serà 1hab/100 m2 de sostre (8 habitatges màxim), si bé, la proposta es de 6
habitatges.
Conclusió: S’ha donat compliment a l’observació 1.2.
Observació 1.3: Es tinguin en compte les consideracions efectuades en l’informe de

l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquestes consideracions les podem resumir en dos
apartats:
a.1.- “Els habitatges disposaran de mecanismes d’estalvi d’aigua en dutxes, aixetes
i cisternes”. Per tant, cal que s’especifiqui el seu compliment, en el projecte executiu
dels habitatges, si bé en la documentació del PMU, en el seu apartat 6.B, ja es fa
menció a què en els punts de consum de l’aigua es col·locaran els mecanismes
adequats per permetre el màxim estalvi d’aigua.
a..2.- “Es fomentarà l’estalvi i l’ús eficient de l’aigua”, i en aquests sentit els
habitatges compliran l’Ordenança tipus sobre estalvi de l’aigua de la Diputació de
Barcelona, en particular : aprofitament d’aigües de pluja i aigües sobrants de
piscines.
a.2.1: Atenent que l’Ajuntament té la seva pròpia normativa d’estalvi d’aigua,
en relació amb l’aprofitament de les aigües de pluja, com la superfície lliure

del jardí no supera els 1.000 m2, no cal executar els dipòsits d’aigües
pluvials.
a.2.2: En relació a l’aprofitament de les aigües sobrants de la piscina, serà
en el projecte de desenvolupament dels habitatges on es comprovarà si la
làmina d’aigua de la piscina fa més de 40 m2; en el cas que la piscina
proposada faci més de 40,00 m2 de làmina d’aigua, s’haurà d’especificar que
l’aigua sobrant s’ha de captar mitjançant una instal·lació que garanteixi
l’emmagatzematge i el conseqüent ús en les millores condicions
fitosanitàries sense tractament químic.
Conclusió: Amb les consideracions especificades en el present apartat, es dona per
complimentada l’observació 1.3.
CONCLUSIÓ:

Tenint en compte que, en la nova documentació aportada, de data 11.04.2019 (RE
núm. 2019/2907), es dona compliment a les observacions especificades per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, es proposa per part del sotasignat
del present informe, l’aprovació definitiva per el Ple de l’Ajuntament, atenent a la
competència que li correspon, en aplicació de l’article 81.c, de la Llei 3/2012, de 22
de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. “”

Considerant allò establert en matèria de tramitació i aprovació dels Plans de Millora
Urbana dels articles 85 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Considerant que l’expedient ha seguit la tramitació establerta en la legislació
aplicable, procedint la seva aprovació definitiva pel Ple d’aquest Ajuntament, de
conformitat amb allò previst a l’article 22.2.c) d de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local i article 52.2. c) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els
següents acords:
Primer.- APROVAR definitivament el Pla de Millora Urbana núm. 11 per l’ordenació
volumètrica de la parcel·la entre els carrers Passeig de La Riera-Fivaller-BarcelonaTorrent de les Monges, redactat pels arquitectes del següent equip de redactors:
M. S. V., C. M. P. i M. L. A. i promogut per TARGUS INVEST, SLU, representat pel
Sr. J. B. M..
Segon.- NOTIFICAR aquest acord, amb remissió de tota la documentació tècnica i
administrativa del pla urbanístic derivat que s’aprova, a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, a l’efecte d’informació, coordinació i arxivament en la

forma establerta a l’article 18.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Tercer.- PUBLICAR aquest acord, juntament amb les normes urbanístiques
corresponents, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, DOGC i a la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment
d’allò establert als articles 8.5.c), 88 i 107 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

4. Mocions d’urgència

4.1 Modificació de crèdit núm. 003/2019 DE TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES
Vista la proposta de l’Alcaldia de data 15 de maig de 2019, d’aprovació de la
modificació de crèdit núm. 003/2019, de transferència de crèdit entre aplicacions
pressupostària que es troba inclosa a l’ordre del dia d’aquesta sessió ordinària per
haver estat elaborada amb posterioritat a la convocatòria.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, acorda declarar
la urgència de la referida proposta, de conformitat amb el que disposa l’article 83
del ROF.
Vista la provisió d’inici de l’expedient de MC 03/2019, de transferències de crèdit
entre aplicacions pressupostàries.
Vist l’informe de la interventora núm. 099/2019.
De conformitat amb el que disposen les Bases d’execució del pressupost per a l’any
2019 i els articles 35 a 28 i 43 a 45 del Reial Decret 500/1990 i considerant la
necessitat i urgència de les despeses a realitzar i la insuficiència de crèdit en el
Pressupost municipal per a la seva adequada atenció.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els
següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de MC núm. 003/2019, de transferències de crèdit
entre aplicacions pressupostàries el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2019,
de la següent forma:
Partides que incrementen

APLICACIÓ
320
1600 Maquinària,
6330000
utillatges

DESCRIPCIÓ
instal·lacions tècniques

Partides que disminueixen
APLICACIÓ
DESCRIPCIÓ
160 929 500
Fons de contingència

Modificació
i

19.000,00 €

Modificació
19.000,00 €

SEGON.- Que l’expedient núm. MC03/2019 de transferències de crèdits sigui
exposat al públic durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant anunci públic
en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província, podent els interessats
examinar i presentar les reclamacions que estimin pertinents.
En el cas de no presentar-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament
l’expedient de modificació pressupostària núm. MC03/2019, de suplement de
crèdits i transferències de crèdits.

4.2 Modificació de l’ Ordenança núm. 57.- Preu Públic per la utilització del
camp de futbol
Vista la proposta de l’Alcaldia, de data 16 de maig de 2019, d’aprovació de la
modificació de l’Ordenança núm. 57.- Preu Públic per la utilització del camp de
futbol, que no consta a l’ordre del dia d’aquesta sessió, per haver estat elaborada
amb posterioritat a la seva convocatòria.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, acorda declarar
la urgència de la referida proposta, de conformitat amb el que disposa l’article 83
del ROF.
Vista la proposta del regidor d’Hisenda, de data 15 de maig 2019, sobre la
conveniència de procedir a la modificació de les tarifes del preu públic per la
utilització del camp de futbol, per a la seva entrada en vigor una vegada es publiqui
definitivament.
Vista la legislació vigent continguda als articles 15 al 19 del Reial Decret 2/2004 pel
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vist l’informe emès per la Interventora núm. 101/2019 de 15 de maig de 2019.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal de membres que composa la Corporació, adopta els
següents acords:
Primer: Modificar l’article 3 de l’Ordenança núm. 57, del Preu Públic per la
utilització del Camp de Futbol, quedant el següent redactat:
Article 3
Quantia
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes per
a cada un dels diferents serveis o activitats següents:
A) LLOGUER DEL CAMP DE FUTBOL
TIPUS
Mig camp
Mig camp amb llum
Camp sencer
Camp sencer amb llum
Mig camp
Camp sencer
Mig camp amb llum
Camp sencer amb llum
Mig camp
Camp sencer
Campus (Nadal, Setmana Santa i Estiu)

Temps

Preu

1 hora
1 hora
1 hora
1 hora
5 hores matí
5 hores matí
5 hores tarda
5 hores tarda
De 8:00 a 20:00
De 8:00 a 20:00
Per dia

35 euros
40
60
70
150
250
175
300
300
500
70

Les entitats sense ànim de lucre quan l’Ajuntament cregui oportú i d’interès podran gaudir
d’un coeficient reductor de fins la totalitat de la taxa. Correspondrà a l’Alcalde, mitjançant
Resolució, atorgar aquests coeficients.

Segon: EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord,
així com l’expedient complet de modificació de l'Ordenança durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança, els qui
tinguin un interès directe, podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense
reclamacions, els acords adoptats passaran a definitius.

haver-se

presentat

Tercer: PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la província els acords definitius que,
una vegada transcorregut el període d’exposició pública procedeixi adoptar, així
com el text íntegre de la modificació de l'ordenança aprovada.

5. Donar compte de la Relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 170 a
la núm. 299/2019.
Vista la relació de Resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 170 a la núm. 299/2019.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorden donar-se per
assabentats de la relació de resolucions de l’Alcaldia, de la núm. 170 a la 299 de
2019.

6. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de
fiscalització amb reparament no suspensius de la interventora municipal.
Informe

Data acord Junta de Govern

Detall

46/2019

14/03/2019

Relació ADO

49/2019

14/03/2019

Relació ADO

54/2019

21/03/2019

Relació ADO

Vistos els acords de la Junta de Govern Local de data 14 i 21 de març 2019,
anteriorment detallats i els informes d’Intervenció amb reparament no suspensiu
núm. 46, 49 i 54/2019.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat dels acords de la Junta de Govern Local de data 14 i 21 de març 2019,
anteriorment detallats i els informes d’Intervenció amb reparament no suspensiu
núm. 46, 49 i 54/2019.
7. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia, amb informe de fiscalització
amb reparament no suspensius de la interventora municipal.
Informe

Resolució

Data

Detall

62/2019
84/2019
93/2019

2019/193
2019/272
2019/297

22/03/2019
26/04/2019
08/05/2019

Nòmina març
Nòmina abril
Nòmina abril, NCC

Vistes les Resolucions de l’Alcaldia núm. 193, 272 i 297 de 2019, anteriorment
detallades i els informes d’Intervenció amb reparament no suspensiu núm. 62, 84
i 93/2019.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda donar-se per
assabentat de les Resolucions de l’Alcaldia núm. 193, 272 i 297 de 2019,

anteriorment detallades i els informes d’Intervenció amb reparament no suspensiu
núm. 62, 84 i 93/2019.

8. SUGGERIMENTS I PREGUNTES

8.1

Informacions de l’Alcaldia.

L’alcalde, Sr. Andreu Bosch i Rodoreda, manifesta el seu agraïment a tots els col·laborador,
voluntaris i entitats que han participat en l’organització del Maridatge dels Sentits.

Així mateix, l’alcalde expressa el seu agraïment a tots els grups polítics per la
cordialitat, el respecte i els valors democràtics, manifestant que ha estat un plaer
presidir les sessions plenàries durant aquest mandat corporatiu,
La resta de regidors també s’afegeixen als agraïments manifestats per l’alcalde,
felicitant-se per la bona relació de tots els regidors del Consistori durant el present
mandat corporatiu i desitjant sort als regidors que es presenten a les properes
eleccions municipals del dia 26 de maig.

Sense altres assumptes a tractar, quan són les 21:30 hores del dia al començament
indicat, el president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta
acta que llegida i conforme, signaran l’Alcalde i el Secretari, que ho certifica.
El Secretari

