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Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLN/2020/8 EI pIe 

 
 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Extraordinària 

Data 12 / de novembre / 2020 

Durada Des de Ies 19:00 fins a Ies 19:40 hores 

Lloc SaIa de PIens 

Presidida per Jordi Martin CueIIo 

Secretària EIvira AIonso CIúa 

 
 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

 
Nom i Cognoms Assisteix 

 
Aida Castro Martínez SI 

 
AIbert Barrobés Victoria NO 

 
CarIes Aguirre NieIIa SI 

 
Joaquim Ferràs Prats SI 

 
Jordi Martin CueIIo SI 

 
Marta Prat Aubach SI 

 
Mercè MuIet GrieII SI 

 
Rosanna ReI AguiIar SI 

 
SiIvia Marí Quevedo SI 

Excuses d˙assistència presentades: 
1. AIbert Barrobés Victoria: 
«Motius IaboraIs» 

 

 

 

Una vegada verificada per Ia Secretària Ia constitució vàIida de I'òrgan, eI President obre Ia 
sessió, procedint a Ia deIiberació sobre eIs assumptes incIosos en I'ordre deI dia 

ACTA 
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Aprovació, si s˙escau, del Pla Director de la xarxa d˙abastament d˙aigua potable d˙Horta 
de Sant Joan 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Per part de I'aIcaIdia s'exposa a mode d'antecedents que s'està trebaIIant des 
deI 2017, I'empresa Aigües de CataIunya va ser I'encarregada d'eIaborar Ia 
memòria que recuII no només en quina situació s'està quan a distribució i 
gestió de I'aigua potabIe sino també poder avaIuar Ies accions futures i 
miIIores en Ia infrastructura de I'abastament de I'aigua potabIe. 

La memòria conté una diagnosi de Ia infrastructura de I'aigua i també servirà 
com a fuII de ruta per saber quines actuacions a mig i IIarg termini s'han 
d'executar. 

RecaIca també que es proposen miIIores a impIantar, perquè aItres equips de 
govern puguin fer servir aquest exhaustiu trebaII. 

També s'obre debat sobre Ia vigència deI PIa i I'aIcaIde respon que aquest 
document s'imagina que s'ha d'actuaIitzar a mesura que es vagin executant 
Ies actuacions. 

Tot seguit es procedeix a Ia votació i eI PIe, per UNANIMITAT deIs membres 
presents aprova eI PIa Director de Ia xarxa d'abastament d'aigua potabIe 
d'Horta de Sant Joan. 

 
 

Aprovació, si s˙escau, del retorn de la garantia definitiva de l˙obra "Construcció de 
pista de pàdel i creació d˙una àrea d˙autocaravanes" 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Per part de I'aIcaIdia es fa un resum de Ia proposta d'acord deI retorn de Ia 
garantia definitiva de I'obra "Construcció de pista de pàdeI i creació d'una àrea 
d'autocaravanes". 

Vista Ia instància de data 8 d'octubre de 2020 presentada peI Sr. SFS, a 
Ia que exposa que va reaIitzar Ies obres de Ia pista de pàdeI i soI·Iicita 
que s'aIIiberi I'avaI que va dipositar a I'efecte. 

Vist I'avaI que va presentar SFS que a tenor IiteraI diu eI següent: 

A) PART RESOLUTIVA 
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"BBVA 
 

EI Banco BiIbao Vizcaya Argentaria, SA, NIF A48265169, con domiciIio en PI. CataIunya, 7, 
Horta de Sant Joan, CP 43596, Tarragona y en su nombre; D. JCGP con DNI XXXXXXXXXX 
con poderes suficientes para obIigarIe en este acto, según resuIta deI bastanteo de poderes 
que se reseña en Ia parte inferior de este documento, 

 
AVALA 

 
A: SFS, con NIF XXXXXXXXXXX, en virtud de Io dispuesto en eI ArtícuIo 107 de Ia Ley 
9/2017 de 8 de noviembre, de Ia Ley de Contratos deI Sector PúbIico, en concepto de 
GARANTIA DEFINITIVA, para responder de Ias obIigaciones siguientes: "GARANTIZAR LA 
CONSTRUCCIÕN DE PISTAS DE PADEL Y CREACIÕN DE UNA ÀREA DE 
AUTOCARAVANA" 

 
Ante: AJUNTAMENT HORTA SANT JOAN, con NIF P4307200H. 

 
Por importe de: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS (4.630,00€) 

 
La entidad avaIista decIara bajo su responsabiIidad, que cumpIe Ios requisitos previstos en eI 
artícuIo 56.2 deI RegIamento GeneraI de Ia Ley de Contratos de Ias Administraciones 
PúbIicas (RD 1098/2001) 

 
Este avaI se otorga soIidariamente respecto aI obIigado principaI, con renuncia expresa aI 
beneficio de excursión y con compromiso de pago aI primer requerimiento deI AJUNTAMENT 
HORTA SANT JOAN, con sujeción a Ios términos previstos en Ia Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Ia Ley de Contratos deI Sector PúbIico, en sus normas de desarroIIo y en Ia 
normativa reguIadora de Ia CAJA GENERAL DE DEPÕSITOS. 

 
EI presente avaI estará en vigor hasta que eI AJUNTAMENT HORTA SANT JOAN o quién en 
su nombre sea habiIitado IegaImente para eIIo autorice su canceIación o devoIución de 
acuerdo con Io estabIecido en Ia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Ia Ley de Contratos deI 
Sector PúbIico y IegisIación compIementaria. 

 
EI presente avaI ha sido inscrito en enta misma fecha en Ie Registro EspeciaI de AvaIes con 
eI número 0182000952820. 

 
En Horta de Sant Joan, a 17 de abriI de 2019. 

 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA Por Poder, D. JCGP 

 
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CGD O ABOGACIA DEL 
ESTADO PROVINCIA: MADRID FECHA: 29-07-2016 NUMERO O CÕDIGO: 579" 

 

Vist I'informe tècnic emès que diu eI següent: 

"Passat més d'un any des de Ia finaIització de I'obra de construcció de pista de pàdeI i creació 
d'un àrea d'autocaravanes, es revisa que Ies instaI·Iacions estiguin en correcte estat de 
funcionament per si s'ha de soI·Iicitar que I'empresa constructora faci aIguna actuació de 
reparació dins de garantia. 

 
Revisades Ies instaI·Iacions es pot informar que no s'ha observat cap tipus de disfunció en 
aquestes, saIvant vicis ocuIts, per tant no s'ha de soI·Iicitar cap acció per part de I'empresa 
adjudicatària de I'obra. 

 
Horta de Sant Joan, 22 d'octubre de 2020 
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Aprovació inicial, si s˙escau, de l˙expedient de modificació de crèdit 01l2020 

Favorable Tipus de votació: NominaI 
A favor: 5, En contra: 0, Abstencions: 3, Absents: 0 

 A favor Aida Castro Martínez 
CarIes Aguirre NieIIa 
Jordi Martin CueIIo 
Marta Prat Aubach 
SiIvia Marí Quevedo 

En contra --- 

Abstencions Joaquim Ferràs Prats 
Mercè MuIet GrieII 
Rosanna ReI AguiIar 

Absents --- 

L'aIcaIde dóna Ia parauIa a Ia regidora d'Hisenda, Ia quaI expIica que és 
preceptiu tramitar una modificació de crèdit aI pressupost perquè per diferents 
motius, com per exempIe eI temporaI GIòria, ha estat necessària I'actuació en 
carrers i camins diversos. A més a més caI tenir en compte que no s'han 
ceIebrat Festes Majors, raó per Ia quaI es pot fer un traspàs de crèdit a aItres 
partides que com ha assenyaIat, han estat urgents i ha estat preceptiu actuar. 

A continuació exposa Ies partides a reduïr i Ies que s'augmenten en un totaI 

 
José Ramón LIorens Fajardo - Arquitecte tècnic" 

 

Atès eI que disposa I'articuIat de Ia LIei 9/2017 de 8 de novembre de 
Contractes deI Sector PúbIic per Ia que se transposen a I'ordenament jurídic 
espanyoI Ies Directives deI ParIament Europeu i deI ConseII 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

Per tot I'exposat, es procedeix a Ia votació i eI PIe, per UNANIMITAT deIs 
membres presents ACORDA: 

Primer. Retornar Ia fiança dipositada per SFS per respondre deI contracte 
d'execució de Ies obres "Construcció de pista de pàdeI i creació d'una àrea 
d'autocaravanes", amb un import que ascendeix a quatre miI sis-cents trenta 
euros, constituïda mitjançant avaI bancari de Banco BiIbao Vizcaya 
Argentaria, SA 

Segon. FacuItar I'iI·Im. aIcaIde - president, per signar Ia documentació i portar 
a terme Ies actuacions que donin compIiment aI present acord. 

Tercer. Notificar I'acord adoptat aI Sr. SFS, aIs efectes pertinents. 
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de 70.800€, d'acord amb Ia proposta que se'Is hi ha fet arribar a tots eIs 
presents: 
ANTECEDENTS 

La secretària interventora i Ia regidora d'Hisenda ha posat en coneixement 
d'aquesta aIcaIdia Ia necessitat de reaIitzar Ies despeses que es reIacionen a 
continuació Ies quaIs no poden demorar-se fins a I'exercici següent i Ia seva 
consignació pressupostària existent és insuficient o no ampIiabIe: 

 

ApIicació Pressupostària Crèdit a augmentar 

920 62301 MateriaI de brigada 13.800€ 

162 46500 A comarques. Serv. 
d'escombraries 

17.000€ 

454 63102 Arranjament camins 16.000€ 

151 62700 AItres inversions 16.000€ 

150 63201 Adequació diversos carrers 8.000€ 

TotaI: 70.800€ 

i considerant que eI crèdit de Ies següents apIicacions pressupostàries s'estima 
no utiIitzabIe sense pertorbar eI servei: 

 

ApIicació Pressupostària Crèdit a reduir 

338 22608 Festes PopuIars 27.000€ 

150 62601 Canvi de cabIejat 3.800€ 

334 48005 Activitats cuIturaIs i CEDEP 5.000€ 

920 63600 Creació Web 2.000€ 

150 60000 Inversió terrenys 21.000€ 

153 62100 MiIIora d'equipaments, 
edificis i adequació d'espais 

6.000€ 

161 62101 InstaI·Iació de dipòsits 6.000€ 

TotaI: 70.800€ 

L'aIcaIde ha resoIt iniciar I'expedient de modificació de crèdit núm. 01/2020 
mitjançant transferències així com encarregar a Ia secretaria intervenció 
I'emissió de I'informe corresponent. 

En data de 6 de novembre de 2020 Ia secretària interventora emet informe 
FAVORABLE aI respecte. 

FONAMENTS DE DRET 

1. L'articIe 34 deI RD 500/1990, de 20 d'abriI disposa que Ies 
transferències de crèdit és una de Ies modificacions de crèdit que es 
poden reaIitzar aI pressupost de despeses de I'entitat IocaI i eIs seus 
organismes autònoms. 
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2. L'articIe 40.1 deI RD 500/1990, de 20 d'abriI enuncia que Ia transferència 
de crèdit és Ia modificació deI pressupost de despeses mitjançant eI 
quaI, sense aIterar Ia quantitat deI mateix, s'imputa totaI o parciaIment 
eI crèdit d'una apIicació pressupostària a aItres apIicacions 
pressupostàries amb diferent vincuIació jurídica. 

 

3. L'articIe 40.2 deI RD 500/1990, de 20 d'abriI i I'articIe 179.1 deI TRLRHL 
estabIeixen que Ies bases d'execució deI pressupost hauran d'estabIir 
eI règim de Ies transferències de crèdit i I'òrgan competent per 
autoritzar-Ies. 

 

4. L'articIe 40.3 deI RD 500/1990, de 20 d'abriI i I'articIe 179.2 deI TRLRHL 
disposen que, en tot cas, I'aprovació de Ies transferències de crèdit entre 
diferents àrees de despesa serà competència deI PIe, excepte quan 
afectin a crèdits de personaI. 

 

5. L'articIe 42 deI RD 500/1990, de 20 d'abriI i I'articIe 179.4 deI TRLRHL 
estabIeixen que Ies transferències de crèdit que siguin competència deI 
PIe s'aprovaran seguint Ies mateixes normes sobre informació, 
recIamacions, recursos i pubIicitat que I'aprovació deI pressupost. Així 
com Ia normativa sobre eI règim de recursos contenciosos 
administratius contra eIs pressupostos de I'entitat. 

 

6. L'articIe 41 deI RD 500/1990, de 20 d'abriI i I'articIe 180 deI TRLRHL 
estabIeixen Ies següents Iimitacions a Ies quaIs estan subjectes Ies 
transferències de crèdit: 

 
a. No afectaran aIs crèdits ampIiabIes ni aIs extraordinaris concedits 

durant I'exercici. 
 

b. No podran minorar-se crèdits que hagin estat augmentats amb 
expedients de supIements de crèdit o transferències, excepte 
quan afectin a crèdits de personaI, i aIs crèdits incorporats com a 
conseqüència de romanents no compromesos de pressupostos 
tancats. 

 
c. No s'incrementaran crèdits que, com a conseqüència d'aItres 

transferències han estat objecte de minoració, excepte quan 
afecten a crèdits de personaI. 

 

Aquestes Iimitacions no afectaran a Ies transferències de crèdit que es 
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refereixin a programes d'imprevistos i funcions no cIassificades ni seran 
d'apIicació quan es tracti de transferències motivades per 
reorganitzacions administratives aprovades peI PIe. 

7. L'articIe 47 de Ia LIei 7/1985, de 2 d'abriI, reguIadora de Ies bases de 
règim IocaI, disposa que I'acord per a I'aprovació s'adoptarà per majoria 
simpIe deI membres presents. 

 

EI regidor Joaquin Ferràs pregunta que si Ia partida anomenada activitats 
cuIturaIs i CEDEP es veurà reudïda, si afecta aI conveni que hi ha signat amb 
eI CEDEP. La regidora Ii respon que no, que afecta aI sobrant en Ia part 
d'activitats cuIturaIs que no s'han pogut portar a terme com aItres anys. 

Per tot això, es procedeix a Ia votació i eI PIe amb cinc (5) vots a favor i tres 
(3) abstencions, ACORDA: 

Primer. Aprovar iniciaIment I'expedient de modificació de crèdit 01/2020 per 
mitjà de transferències de crèdit, que s'exposarà aI púbIic durant eI termini 
regIamentari de quinze dies hàbiIs, mitjançant un edicte aI tauIer d'anuncis i aI 
Butlletí Oficial de la Província. 

La modificació afectarà Ies següents apIicacions pressupostàries: 
 

ApIicació Pressupostària Crèdit a augmentar 

920 62301 MateriaI de brigada 13.800€ 

162 46500 A comarques. Serv. 
d'escombraries 

17.000€ 

454 63102 Arranjament camins 16.000€ 

151 62700 AItres inversions 16.000€ 

150 63201 Adequació diversos carrers 8.000€ 

TotaI: 70.800€ 

 

ApIicació Pressupostària Crèdit a reduir 

338 22608 Festes PopuIars 27.000€ 

150 62601 Canvi de cabIejat 3.800€ 

334 48005 Activitats cuIturaIs i CEDEP 5.000€ 

920 63600 Creació Web 2.000€ 

150 60000 Inversió terrenys 21.000€ 

153 62100 MiIIora d'equipaments, 
edificis i adequació d'espais 

6.000€ 

161 62101 InstaI·Iació de dipòsits 6.000€ 

TotaI: 70.800€ 

Segon. En cas que no es presentin recIamacions, I'acord serà ferm i es 



Ajuntament d˙ Horta de Sant Joan 

PLAÇA EsgIésia 3, HORTA DE SANT JOAN. 43596 (Tarragona). TeI. 977435005. Fax: 977435407 

 

 

 

 

 

Aprovació, si s˙escau, de diverses mocions: Moció contra llei bombers i Moció PAC 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

A) MOCIÕ PER MOSTRAR EL REBUIG A LA INVASIÕ DE COMPETÈNCIES 
QUE SUPOSA LA LLEI ESPANYOLA DE BOMBERS 
Per part de I'aIcaIdia es fa Iectura de Ia moció que tot seguit es transcriu: 
"No sorprèn Ia voIuntat centraIitzadora deI govern estataI, que ja eI 2018 es va presentar una 
proposició de IIei sobre eI cos de bombers que finaIment no va tirar endavant. Ara, de nou, 
trobem dos textos que, en cas de ser aprovats, suposaran una pèrdua d'autonomia per aIs 
territoris que, com CataIunya, tenim un modeI propi de seguretat i emergències. Són eI 
“Proyecto de acuerdo deI consejo de ministros por eI que se aprueba eI PIan estataI GeneraI 
de Emergencias (PLEGEM)” i “Ia proposición de Ley de coordinación de Ios Servicios de 
prevención, extinción de incendios y saIvamentos en eI marco deI sistema nacionaI de 
protección civiI” I preocupa especiaIment que aquest debat es produeixi precisament ara, en 
mans deI govern deI PSOE i PODEMOS. 

 
A CataIunya, eIs Bombers de Ia GeneraIitat existeixen des de 1982, i I'any 1994 es va aprovar 

Ia IIei 5/1994, de 4 de maig, de reguIació deIs serveis de prevenció i extinció d'incendis i de 

saIvaments de CataIunya, i LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció civiI de CataIunya. 

Normativa que permet desenvoIupar Ies competències excIusives en prevenció d'incendis i 

protecció civiI, i que estabIeixen eI modeI cataIà, un modeI propi, mixt (professionaI, voIuntari, 

d'empresa). 

 

A més, I'Estatut d'autonomia de CataIunya, en I'articIe 132, estabIeix que Ies competències en 

protecció civiI són pròpies. També I'articIe 176, s'indica que eIs efectes de coI·Iaboració amb 

I'estat espanyoI no ha d'aIterar Ia tituIaritat de Ies competències que ens corresponen en 

matèria d'emergències i catàstrofes. 

 
EIs textos presentats peI govern espanyoI, suposen una cIara invasió de competències, tan 
autonòmiques com IocaIs. EI PLEGEM concretament, preveu òrgans de coordinació i direcció 
estataIs i compIementaris aIs ja previstos aIs pIans d'emergències de CataIunya, incIoent 
I'obIigació d'estabIir comitès de direcció autonòmics compIementaris aIs que tenim i fins i tot Ia 
potestat de I'estat de de pIanificar i conduir Ies operacions sobre eI terreny. 

 
La Ley de bomberos pretén reguIar aspectes de comunicació, formació i direcció, quan per 
exempIe ja existeix una escoIa de bombers que es va integrar a I'Institut de Seguretat PúbIica 
de CataIunya I'any 2007. EIs bombers són recursos operatius integrats en eIs pIans 
d'emergències de CataIunya que trebaIIen coordinadament amb aItres cossos i amb Ia 
coordinació de protecció civiI i Ia direcció de Ia conseIIeria d'Interior. 

 
En definitiva són textos que pretenen homogeneïtzar eIs cossos sota Ia coordinació única 

Explicacions del sentit del vot: 
1. Joaquim Ferràs Prats: 

EI Sr. Ferràs, fa constar que eI grup de Junts per Orta s'abstenen perquè 
maIgrat que entenen Ies necessitats per Ies que s'han de fer Ies modificacions 
de crèdit, no han participat en I'eIaboració deIs pressupostos municipaIs. 

transferiran eIs crèdits de Ies apIicacions pressupostàries que s'han indicat. 
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centraIitzada i en mans de I'estat espanyoI. 
 

Per tots aquests motius, eI grup municipaI de Més Orta-AM d'Horta de Sant Joan demana 

I'aprovació deIs següents acords: 

1. Mostrar eI rebuig a I'aprovació d'una IIei de bombers estataI perquè suposa una cIara 
invasió de competències. 
2. Demanar aI govern espanyoI Ia retirada de Ies iniciatives “Proyecto de acuerdo deI consejo 

de ministros por eI que se aprueba eI PIan estataI GeneraI de Emergencias (PLEGEM)” i “Ia 

proposición de Ley de coordinación de Ios Servicios de prevención, extinción de incendios y 

saIvamentos en eI marco deI sistema nacionaI de protección civiI”. 

3. Exigir aI govern espanyoI eI respecte a I'autonomia i competències territoriaIs per 

desenvoIupar eI seu propi modeI d'emergències. 

4. Demanar a tots eIs diputats i diputades cataIans que votin en contra deIs textos en totes Ies 

fases deI debat parIamentari. 

5. Mostrar I'agraïment i suport aIs bombers professionaIs i voIuntaris i Ies persones que 

trebaIIen en eI sector de Ies emergències per Ia feina que reaIitzen, sovint amb condicions 

extremes. 

6. TrasIIadar aquests acords aIs grups parIamentaris deI Congrés deIs Diputats, aI Govern 

EspanyoI, a Ia conseIIeria d'Interior i a Ies associacions de professionaIs de bombers i a 

Bombers per Ia RepúbIica". 

 

EI Sr. Ferràs demana Ia parauIa i fa constar que I'Estat sempre que pot treu Ia 

vena recentraIitzadora i en moIts casos, no només en aquest deIs bombers, 

sempre intenta retaIIar Ies competències autonòmiques i enten que és una 

pèrdua de capacitat de decisió i desvirtua eI sentit autonòmic. 

Tot seguit es vota i eI PIe per UNANIMITAT deIs membres presents APROVA 

Ia moció. 

B) MOCIÕ PER A LA REORIENTACIÕ DE LA NOVA POLITICA AGRICOLA 
COMUNA (PAC) 

Per part de I'aIcaIde es fa Iectura de Ia moció que tot seguit es transcriu: 

"Recentment, i després d'un intens debat des deI juny 2018, eI ParIament Europeu ha aprovat 
eI que serà Ia nova poIítica europea en matèria d'agricuItura i eI resuItat no podria ser més 
preocupant. 

 
La PAC es crea amb eI Tractat de Roma (1957) amb I'objectiu de garantir Ia seguretat 
aIimentaria a tota Europa i protegir eI mercat agrícoIa, estabIint preus de preus mínims, 
I'atorgament de subvencions i Ia creació d'un mercat comú que prioritzés eIs productes 
europeus. I de fet aquesta estratègia va arribar a convertir I'Europa aIs anys vuitanta en eI 
segon exportador agrícoIa deI món. L'any 1992, amb I'aparició deIs ajuts directes aIs 
productors, hi ha un canvi en eI sistema i es passa deIs ajuts a Ia producció aIs ajuts per 
superfície. L'any 2003 continua I'evoIució i eIs ajuts per superfície es desIIiguen de Ia producció 
i es fixen a partir d'un període de referència. Després d'aquests anys d'evoIució, ens trobem 
que avui aI voItant deI 80% deIs fons de Ia PAC es destinen a un 20% de receptors. 

 
Així, Ia crisi i Ies dificuItats que deI sector agrari cataIà per adaptar-se a Ies condicions d'un 
mercat IiberaIitzat, obert i gIobaIitzat, n'ha canviat I'estructura, consoIidant un procés 
d'integració entre eIs productors i empresa agroaIimentària, que eIs ha permès fer front aIs 
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nous requeriments de mercat. Aquests requeriments s'han d'afegir a Ia necessitat de produir 
amb criteris cada vegada més sostenibIes i respectuosos amb eI medi, fent front a I'increment 
de costos que això representa i que, apIicat sobre un sector enveIIit i amb faIta de reIIeu 
generacionaI, ha generat moIts probIemes aI món ruraI com I'enveIIiment i eI despobIament. 

 

L'emergència cIimàtica que vivim, ens porta també a refIexionar sobre Ia necessitat que Ies 
empreses agroindustriaIs siguin cada cop més eficients i sostenibIes. Però Ia reforma de Ia 
PAC acabada d'aprovar peI ParIament Europeu és contradictòria amb I'agenda verda i Pacte 
Verd Europeu. Per una banda rebutja reduir un 30% de Ies emissions deI sector agroaIimentari 
per aI 2027 i per I'aItra estabIeix que eI 40% deI pressupost de Ia PAC ha de contribuir a 
objectius cIimàtics i adopta com a seva eI “Green DeaI” i I'estratègia “Farm to Fork”. 

 
Per això aIgunes organitzacions poIítiques com d'Esquerra RepubIicana, defensem que caI 
confeccionar una PAC que promogui Ia sostenibiIitat de I'activitat agrària i Ia seva contribució 
a Ia mitigació i adaptació aI canvi cIimàtic, garantint a agricuItors i ramaders, unes condicions 
de vida dignes, amb un sistema d'ajuts que prioritzin eIs agricuItors professionaIs per davant 
de Ies grans empreses no vincuIades aI sector. VoIem una PAC que incentivi una activitat 
agrària basada en Ies expIotacions de base famiIiar, que faciIiti Ia producció d'aIiments bons, 
sans i segurs amb unes produccions respectuoses amb eIs recursos naturaIs, I'entorn, eI medi 
ambient i Ia biodiversitat, i que faci un ús sostenibIe deIs productes fitosanitaris 

 
MaIauradament, però, Ia Comissió Europea ha tirat endavant aquesta PAC amb eIs vots de 
IiberaIs i SociaIistes, i 2 deIs 3 informes per part deI PP i Vox. 

 
Per tots aquests motius, eI grup municipaI de Més Orta-AM d'Horta de Sant Joan demanem 
I'aprovació deIs següents acords: 

 
Primer.- Demanar a Ia Comissió Europea un canvi per orientar Ia PAC a favor de Ies 
expIotacions famiIiars professionaIs que són Ies que gestionen i mantenen eI territori i I'equiIibri 
territoriaI. 

 
Segon.- Demanar a Ia Comissió Europea eI canvi de Ia PAC de manera que s'incentivin 
pràctiques agràries més respectuoses amb eI medi ambient que permetin una miIIor utiIització 
deIs recursos i es protegeixi Ia biodiversitat. 

 
Tercer.- Mantenir eI suport a Ies expIotacions famiIiars a través d'una PAC que eIs protegeixi i 
eIs faciIiti eines per poder sobreviure en un mercat gIobaI i IiberaIitzat 

 
Quart.- TrasIIadar aquests acords aIs grups parIamentaris presents a Ia comissió europea en 
representació de CataIunya, a Unió de Pagesos, a I'associació de Joves AgricuItors i Ramaders 
de CataIunya (JARC) i Ia Federació de Cooperatives Agràries de CataIunya (FCAC)." 

 

Tot seguit es procedeix a Ia votació i eI PIe per UNANIMITAT deIs membres 
presents APROVA Ia moció. 

 

 

Aprovació, si s˙escau, de diversos convenis: Conveni amb l˙Institut de 
Desenvolupament de la formació i l˙ocupació i conveni seguretat viària 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

A) CONVENI AMB L'INSTITUT DE DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÕ 
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I L'OCUPACIÕ (IDFO) 

L'aIcaIde dona Ia parauIa a Ia regidora Sra. Castro Ia quaI expIica que aquest 
conveni amb IDFO permetrà reaIitzar cursos subvencionats per a trebaIIadors 
i aturats. S'apIicarà Ia taxa púbIica que determina I'ordenança fiscaI i 
s'impartiran sempre que hi hagi un mínim d'inscrits. 

EI contingut deI conveni que es proposa aprovar és eI següent: 

"CONVENI ADMINISTRATIU 
 

Horta de Sant Joan, a xx de setembre de 2020 

REUNITS 

D'una part, eI Sr. Jordi Martín CueIIo, amb DNI xxXXXXxxX, AIcaIde-President de 
I'Ajuntament d'Horta de Sant Joan, amb NIF P4307200H, i domiciIi a Ia PIaça de I'EsgIésia 
núm.3 d'Horta de Sant Joan. 

 
D'aItra part, I'INSTITUT DE DESENVOLUPAMENT DE LA FORMACIÕ I L'OCUPACIÕ 
(IDFO), amb domiciIi a xxxxxxxxx i codi postaI 08001, amb CIF Gxxxxxxxxxxx, representant 
en aquest acte eI Sr. AMG amb DNI XXXXXXXXX, facuItat per fer I'atorgament d'aquest 
document. 

 
Ambdues parts, en Ia representació amb que actuen, es reconeixen mútuament pIena 
capacitat jurídica d'obrar per a I'atorgament d'aquest conveni, per Ia quaI cosa, 

 
MANIFESTEN 

 
Que Ia LIei 7/1985, de 2 d'abriI de, reguIadora de Ies bases deI règim IocaI, i eI Decret 
IegisIatiu 2/2003, de 28 d'abriI, peI quaI s'aprova eI Text refós de Ia LIei municipaI i de règim 
IocaI de CataIunya, contempIen, entre Ies tècniques de participació ciutadana, que eI deure 
de Ies Corporacions IocaIs és afavorir eI desenvoIupament de Ies associacions per a Ia 
defensa deIs interessos generaIs o sectoriaIs deIs ciutadans, 

 
Que Ia normativa esmentada assenyaIa que Ies Corporacions IocaIs hauran de faciIitar Ia 
utiIització deIs mitjans púbIics per a Ia reaIització de Ies activitats de Ies entitats, 

 
Que Ia Regidoria de DesenvoIupament Econòmic de I'Ajuntament d'Horta de Sant Joan té per 
objecte afavorir eI desenvoIupament sociaI i econòmic deI municipi a partir de dos objectius: 
Ia miIIora continua deIs serveis que ofereix i Ia proximitat d'aquests serveis aIs ciutadans, 

 
Que I'Ajuntament d'Horta de Sant Joan, en eI marc de Ies actuacions a desenvoIupar per 
I'Àrea de Promoció Econòmica té interès en Ia formació continuada de Ies persones aI IIarg 
de tota Ia seva vida IaboraI, per taI de miIIorar Ia seva capacitat professionaI i enfortir eI 
conjunt deI teixit productiu IocaI. 

 
Que IDFO, és una Fundació Privada creada I'any 1993 per I' UGT de CataIunya, com a 
instrument tècnic per gestionar eIs PIans de Formació i Orientació que promouen eI 
desenvoIupament de poIítiques actives d'ocupació, a Ia vegada que promou Ia investigació en 
metodoIogies de formació, eIaboració d'Informes, materiaIs i recursos didàctics, amb I'objectiu 
de faciIitar Ia integració i I'accés aI mercat IaboraI de trebaIIadors i trebaIIadores, 

 
Ambdues entitats manifesten eI seu interès per trebaIIar tot eI conjunt de poIítiques actives i 
especiaIment I'ocupació i Ia formació en eIs diferents sectors empresariaIs de Ia nostra xarxa 
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econòmica territoriaI. 

ACORDEN 

Primer: Objecte 
EI present Acord Marc té per objecte estabIir IIaços d'actuació entre IDFO i I'Ajuntament Horta 
de Sant Joan, com a instrument tècnic de Ia pròpia UGT de CataIunya per aI despIegament 
d'accions de formació dins eI marc de Ies PoIítiques Actives d'Ocupació i deIs pIans de 
formació. Considerant que aquests programes estan sotmesos a Ia concurrència, aprovació i 
atorgament per part d'aItres administracions púbIiques. 

 

Segon: Per part de I'Ajuntament d'Horta de sant Joan 
1. L'Ajuntament d'Horta de Sant Joan posa a I'abast de I'IDFO, eIs espais i mitjans adients per 
aI dur a terme Ies accions formatives per aI desenvoIupament professionaI deIs trebaIIadors i 
trebaIIadores que ambdues parts determinin en cada moment, aI CasaI MunicipaI situat a 
I'Avinguda GeneraIitat núm.13 deI municipi. La taxa per a Ia utiIització deIs espais deI CasaI 
MunicipaI serà Ia que determinada segons Ordenança FiscaI aprovada a I'efecte. 
EI pagament de I'import de Ia taxa serà satisfet prèviament a Ia reaIització de cada curs a un 
deIs següents números de compte: 
ESxx XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
ESxx XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Tercer: Per part d'IDFO 
1. IDFO dóna fe de Ia seva pIena capacitat per a reaIitzar aIIò contempIat aI CapítoI II deIs 
seus Estatuts respecte: 
- L'estabIiment de pIans i programes d'orientació, formació i estudis professionaIs i 
ocupacionaIs. 
- L'organització, gestió i administració de cursos, seminaris, jornades. 
2. IDFO es compromet a oferir quant tingui ocasió, cursos adreçats a trebaIIadors en actiu, 
quedant aquest objectiu sotmès a Ies diferents convocatòries que ofereix eI Consorci per a Ia 
Formació Contínua de Ia GeneraIitat de CataIunya i d'aItres convocatòries que aItres 
organismes puguin oferir amb aquesta finaIitat. 
3. En eI marc d'aquest conveni IDFO presentarà periòdicament a aquest Ajuntament Ia 
programació de cursos a reaIitzar en aquest municipi en aquest àmbit que serà objecte 
d'aprovació municipaI. 
4. IDFO impartirà Ia formació i subministrarà eI materiaI fungibIe necessari peI bon 
desenvoIupament de Ia formació. 
5. IDFO i I'Ajuntament d'Horta de Sant Joan, coI·Iaboraran en totes aqueIIes accions que 
ambdues entitats considerin oportunes i que afavoreixin Ia competitivitat de Ies empreses. 
6. En compIiment deI RegIament GeneraI de Protecció de Dades deI ParIament Europeu 
RGPD 2016/679, i peI que fa a Ia reIació entre I'IDFO i I'Ajuntament d'Horta 
de Sant Joan. es compromet a no apIicar ni utiIitzar Ies dades deIs aIumnes i Ies dades 
reIacionades amb eIs cursos i/o programes en que es coI·Iabori amb fins diferents deIs que 
figuren en aquest conveni, ni Ies comunicarà, ni tant soIs per a Ia seva conservació, a aItres 
persones. 

 
Quart: Durada 
Aquest conveni entra en vigor des de I'endemà de Ia seva signatura i té una vaIidesa anuaI 
renovabIe automàticament peI mateix període si cap de Ies dues parts no eI denuncia, 
havent-ho comunicat a I'aItra amb dos mesos d'anteIació. 

 
I en prova de conformitat signen eIs compareixents en eI IIoc i data a I'encapçaIament. 

JORDI MARTIN CUELLO, L'AIcaIde-President 

ANTONIO MARTIN GODOY, Institut de DesenvoIupament de Ia Formació i I'Ocupació" 
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Tot seguit es procedeix a Ia votació i per UNANIMITAT deIs membres presents 
s'aprova eI CONVENI. 

B) CONVENI DE COL·LABORACIÕ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE 
TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT D'HORTA DE SANT JOAN SOBRE 
L'ASSUMPCIÕ DE LES FACULTATS DE DENUNCIA I SANCIÕ PER 
INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÕ EN VIES URBANES. 

Per part de I'aIcaIde es posa en antecedents que eI conveni objecte 
d'aprovació va caducar eI passat mes d'octubre, feia anys que es venia 
apIicant, dotant aI Servei CataIà de Trànsit de Ies facuItats de denúncia i 
sanció per infraccions de normes de circuIació en vies urbanes, com a 
conseqüència que Horta no pot assumir Ies competències perquè Ia poIicia 
IocaI o aItre personaI competent en Ia matèria. 

EI contingut deI present conveni és eI següent: 

"REUNITS 
 

D'una part, eI/Ia senyor/a ..., director/a deI Servei CataIà de Trànsit. 
I de I'aItra, eI/Ia senyor/a ..., aIcaIde/essa de I'Ajuntament de ... (...). 

 
ACTUEN 

 
EI/La primer/a, en representació deI Servei CataIà de Trànsit, organisme autònom de caràcter 
administratiu, adscrit aI Departament d'Interior de Ia GeneraIitat de CataIunya, per autorització 
de signatura de I'honorabIe senyor/a ..., conseIIer/a d'Interior i president/a deI Servei CataIà 
de Trànsit, en virtut de Ia resoIució de ... de ... de 20... 

 
EI/La segon/a, en representació de I'Ajuntament de ..., en virtut de I'acord adoptat peI PIe de 
Ia Corporació de ... de ... de ..., amb eI vot favorabIe de Ia majoria absoIuta deI nombre IegaI 
de membres de Ia Corporació, per apIicació de I'articIe 114.3.e) deI Decret IegisIatiu 2/2003, 
de 28 d'abriI, peI quaI s'aprova eI text refós de Ia IIei municipaI i de règim IocaI de CataIunya, i 
de I'articIe 309.2 deI RegIament d'obres, activitats i serveis deIs ens IocaIs, aprovat peI Decret 
179/1995, de 13 de juny. 

 
EXPOSEN 

 
Primer.- Com a conseqüència de Ies funcions atribuïdes a Ia GeneraIitat en matèria de trànsit, 
circuIació de vehicIes i seguretat viària, d'acord amb Ia LIei orgànica 6/1997, de 15 de 
desembre, de transferència de competències executives en matèria de trànsit i circuIació de 
vehicIes de motor a Ia GeneraIitat de CataIunya, es va crear, per Ia LIei deI ParIament de 
CataIunya, 14/1997, de 24 de desembre, eI Servei CataIà de Trànsit, eI quaI exerceix 
juntament amb aItres òrgans deI Departament d'Interior, Ies competències en aquesta 
matèria. 

 
Segon.- En I'àmbit de Ies funcions reIatives a I'exercici de Ia potestat sancionadora, I'articIe 
11.1 de Ia LIei 14/1997, de 24 de desembre, abans esmentada, atribueix a Ia persona que 
ocupa Ia direcció deI Servei CataIà de Trànsit, Ia competència per a imposar muItes i sancions 
en matèria de trànsit, circuIació de vehicIes i seguretat viària, sens perjudici de Ies 
competències municipaIs. 
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Així mateix, I'articIe 2.2 de Ia LIei de creació deI Servei CataIà de Trànsit preveu Ia possibiIitat 
que tant eI Departament d'Interior com eI Servei CataIà de Trànsit puguin estabIir convenis de 
coI·Iaboració amb eIs ens IocaIs, en eI marc de Ies seves respectives competències. 

 

Tercer.- L'articIe 7 deI text refós de Ia LIei sobre trànsit, circuIació de vehicIes de motor i 
seguretat viària -LSV- aprovat peI ReiaI decret IegisIatiu 6/2015, de 30 d'octubre, en 
concordança amb eIs articIes 25.2.g) de Ia LIei 7/1985, de 2 d'abriI, reguIadora de Ies bases 
deI règim IocaI, i 66.3.b) deI Decret IegisIatiu 2/2003, de 28 d'abriI, peI quaI s'aprova eI text 
refós de Ia IIei municipaI i de règim IocaI de CataIunya, fixa Ies competències que eIs 
municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit. Així mateix, I'articIe 84.4 de Ia LSV estabIeix 
que Ia sanció per infraccions a normes de circuIació comeses en vies urbanes correspondrà 
aIs respectius aIcaIdes. 

 
No obstant això, I'articIe 11.4 de Ia LIei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que eI director o 
directora deI Servei CataIà de Trànsit pot assumir Ia competència sancionadora per 
infraccions de normes de circuIació en vies urbanes que corresponen aIs aIcaIdes, sempre 
que hi hagi conveni subscrit en aquesta matèria entre I'Ajuntament afectat i eI Servei CataIà 
de Trànsit. 

 
En desenvoIupament d'aquesta previsió es confereix aI director o directora deI Servei CataIà 
de Trànsit Ia facuItat de resoIdre eIs expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions 
comeses en vies urbanes d'aqueIIs municipis que hagin signat conveni d'acord amb I'articIe 
11.4 de Ia LIei 14/1997, de 24 de desembre, esmentada. 

 
Quart.- En virtut d'aIIò que preveu I'articIe 12.1.cinquè i sisè de Ia LIei 10/1994, d'11 de juIioI, 
de Ia PoIicia de Ia GeneraIitat - Mossos d'Esquadra, en reIació amb Ia disposició transitòria 
única de Ia LIei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, aquest cos poIiciaI pot assumir I'exercici 
de funcions de denúncia de Ies infraccions de Ies normes vigents en matèria de trànsit en Ies 
vies urbanes. Aquesta denúncia gaudeix, d'acord amb I'articIe 87.1 de Ia LSV, deI caràcter 
d'obIigatòria quan es formuIi en I'exercici de Ies funcions de vigiIància deI trànsit. 

 
Cinquè.- D'acord amb eI que s'ha exposat, es considera convenient estabIir eI marc de 
coI·Iaboració amb aqueIIs municipis que vuIguin acoIIir-se a aIIò que preveuen I'articIe 11.4 de 
I'esmentada LIei 14/1997, de 24 de desembre, i I'articIe 12.1.cinquè i sisè de Ia LIei 10/1994, 
d'11 de juIioI, mitjançant Ia subscripció deI corresponent conveni. 

 
Per tot I'exposat, ambdues parts convenen Ia subscripció d'aquest conveni de coI·Iaboració, 
d'acord amb eIs següents: 

 
PACTES 

 
1. Objecte 
Aquest conveni té per objecte reguIar eIs termes de Ia coI·Iaboració en matèria d'infraccions 
de normes de circuIació entre eI Servei CataIà de Trànsit i I'Ajuntament de ... peI que fa a 
I'assumpció de Ies facuItats següents: 
a) Ia facuItat de denúncia per part deI cos de mossos d'esquadra de Ies infraccions 
contingudes aI catàIeg d'infraccions deI Servei CataIà de Trànsit, d'acord amb Ia IegisIació 
vigent en aquesta matèria, que es cometin en vies urbanes. 
b) Ies competències sancionadores de I'aIcaIde/essa en vies urbanes per part deI/de Ia 
director/a deI Servei CataIà de Trànsit, d'acord amb I'articIe 11.4 de Ia LIei 14/1997, de 24 de 
desembre, de creació deI Servei CataIà de Trànsit. 

 
2. Potestat sancionadora 
L'Ajuntament de ... i eI Servei CataIà de Trànsit acorden que eI/Ia director/a deI Servei CataIà 
de Trànsit assumeixi Ia competència sancionadora que correspon a I'aIcaIde/essa per 
infraccions a Ies normes de circuIació en vies urbanes deI municipi de ..., denunciades peIs 
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agents deI cos de mossos d'esquadra, en eIs termes i condicions previstos en eIs pactes 
d'aquest conveni. 

 

3. Continguts de Ia coI·Iaboració 
La coI·Iaboració entre eI Servei CataIà de Trànsit i I'Ajuntament de ..., en Ia matèria objecte 
d'aquest conveni, es durà a terme d'acord amb eIs apartats següents: 
a) Inici deI procediment sancionador 
EI procediment sancionador que tramitarà eI Servei CataIà de Trànsit s'iniciarà com a 
conseqüència de Ies denúncies de caràcter obIigatori formuIades peIs agents deI cos de 
mossos d'esquadra, en funcions de vigiIància deI trànsit contra infraccions comeses en Ies 
vies urbanes deI municipi de .... 
b) Instrucció deI procediment sancionador 
D'acord amb aIIò que preveu I'articIe 12.1.e) deI Decret 53/2015, de 14 d'abriI, de 
reestructuració deI Servei CataIà de Trànsit, eI Servei TerritoriaI de Trànsit de ha d'instruir 
eIs expedients sancionadors incoats per Ies denúncies de caràcter obIigatori formuIades peIs 
agents deI cos de mossos d'esquadra en I'exercici de Ies funcions de vigiIància deI trànsit en 
Ies vies urbanes deI municipi de .... 
c) ResoIució de I'expedient sancionador 
La persona que ocupa Ia direcció deI Servei CataIà de Trànsit resoIdrà I'expedient 
sancionador i imposarà, si escau, Ia sanció per Ies infraccions denunciades peIs agents deI 
cos de mossos d'esquadra en Ies vies urbanes de .... 
d) Cobrament de Ia sanció pecuniària 
EI Servei CataIà de Trànsit gestionarà i ingressarà eI cobrament de Ies sancions derivades 
deIs expedients sancionadors a què fan referència eIs apartats anteriors. 
L'import de Ies muItes i sancions derivades de Ies denúncies a què es refereix eI present 
conveni pot ésser exigit peI Servei CataIà de Trànsit per Ia via de constrenyiment. 
e) Règim de recursos 
Contra Ies resoIucions sancionadores dictades peI/per Ia director/a deI Servei CataIà de 
Trànsit que es derivin de Ies denúncies que són objecte d'aquest conveni, es pot interposar 
recurs potestatiu de reposició, davant aquest mateix òrgan, que és eI competent per a 
resoIdre'I. 

 
4. Comissió de seguiment, vigiIància i controI 
La Comissió de seguiment estarà integrada per dos membres designats per cadascuna de Ies 
parts. 
Aquesta comissió es reunirà a petició de quaIsevoI de Ies parts i serà I'encarregada de 
resoIdre eIs probIemes d'interpretació i compIiment que es puguin pIantejar durant Ia vigència 
deI conveni. 
Les decisions i eIs acords de Ia comissió han de tenir Ia conformitat de Ies dues parts. 

 
5. Vigència i extinció 
EI present conveni s'extingirà transcorreguts quatre anys des de Ia seva signatura. En 
quaIsevoI moment abans de Ia finaIització d'aquest, Ies parts podran acordar unànimement Ia 
pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionaIs. 
A més, eI present conveni es podrà extingir: 
a) Per acord unànime de Ies parts signants. 
b) Per denúncia d'una de Ies parts amb tres mesos d'anteIació. 
c) Per decisió judiciaI decIaratòria de Ia nuI·Iitat deI conveni. 
d) Per incompIiment de quaIsevoI de Ies parts deIs pactes deI conveni. En aquest cas, 
s'estarà aI que disposa I'articIe 51.2.c) de Ia LIei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic deI 
sector púbIic. 

 
6. PubIicitat deI Conveni 
L'Ajuntament de .... es compromet a donar pubIicitat aI contingut d'aquest conveni per taI de 
garantir, d'acord amb eI principi de seguretat jurídica, eI seu coneixement per part deIs 
habitants deI municipi, a través de Ia seva exposició aI tauIer d'anuncis de I'Ajuntament de ... , 
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i així mateix per quaIsevoI aItre mitjà que aquest consideri oportú. 
 

7. Interpretació i jurisdicció 
Per a quaIsevoI qüestió Iitigiosa derivada de Ia interpretació o apIicació d'aquest conveni que 
no es pugui resoIdre per Ia comissió, Ies parts se sotmeten a Ia jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

 
I, com a prova de conformitat amb eI contingut d'aquest conveni, Ies parts eI signen 
eIectrònicament. 

 
PeI Servei CataIà de Trànsit Per I'Ajuntament de ... 
EI conseIIer d'Interior i 
president deI Servei CataIà de Trànsit 

 
Per autorització de ... de ... de 20.. 
... ... 
Director/a deI Servei CataIà de Trànsit AIcaIde/essa" 

 

EI Sr. Ferràs pregunta si ara s'ampIia a tot eI pobIe Ia potestat deIs Mossos, eII 
creia que només era a Ia carretera, pIaça i aIgunes zones. 

L'aIcaIde Ii respon que no s'ha ampIiat res, eI conveni és exactament com 
sempre i sempre s'han facuItat Ies competències de denúnica i sanció a totes 
Ies vies urbanes, incIouen tot eI pobIe. 

Per part de Ia secretària es confirma que eI conveni que avui es sotmet a 
votació sempre ha estat eI mateix, si s'hagués fet anteriorment a I'octubre 
s'hagués sotmés a votació Ia prórroga de I'anterior conveni que és 
exactament eI mateix que avui es sotmet a aprovació. 

Tot seguit es procedeix a Ia votació i eI PIe per UNANIMITAT deIs membres 
presents APROVA eI Conveni. 

 

 

Adhesió, si s˙escau, al Conveni Marc de Col·laboració signat entre l˙Agència de 
Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrants de gestió (SIC) de 
residus de piles i acumuladors. 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentime 
nt 

L'aIcaIde cedeix Ia parauIa a Ia regidora, Sra. Marí, Ia quaI exposa que 
I'empresa EcopiIas (empresa que forma part de I'Agència CataIana de 
Residus) recuII aI municipi Ies piIes que dipositem aIs contenidors deIs que es 
pot disposar a I'Ajuntament. 

L'adhesió aI conveni permetrà Ia recoIIida de Ies piIes i aItres, afegeix que a 
I'Ajuntament NO Ii suposa cap despesa, aI contrari. 

Per tot I'exposat, eI PIe per UNANIMITAT deIs membres presents APROVA 
I'adhesió aI Conveni Marc de coI·Iaboració entre I'Agència de Residus de 
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Aprovació, si s¹escau, de la composició de la Comissió Especial de Comptes 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Atès I'acord que es va adoptar aI PIe d'organització, ceIebrat eI passat dia 4 
de juIioI de 2019, que a tenor IiteraI diu eI següent: 

“3. PROPOSTA DE L¹ALCALDIA DE COMPOSICIÕ DE LA COMISSIÕ ESPECIAL DE 
COMPTES. 

 

ANTECEDENTS 
 
El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va 
constituir en sessió pública el dia 15 de juny. 

 
Correspon al ple de la corporació crear i determinar la composició de la Comissió Especial de 
Comptes, una vegada consultat amb el cap de llista a qui proposava per a formar part de la 
Comissió esmentada. 

 
Atès que el Ple en data de 27 de juny de 2015 va aprovar-ne la seva creació, caldrà ara acordar 
la seva composició. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Els articles 116 i 20 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 58 
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. 

 
Per tot això, per UNANIMITAT dels 8 (vuit) membres presents al Ple, els senyors Jordi Martín 
Cuello (Més Orta-Acord Municipal), Maria del Mar Ferràs Altés (Més Orta-Acord Municipal), 
Carles Aguirre Niella (Més Orta-Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta-Acord 
Municipal) Sílvia Marí Quevedo (Més Orta-Acord Municipal), Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), 
Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Albert Barrobés Victoria (PDeCAT),s'ACORDA: 

 
Primer. Designar els membres de la Comissió especial de comptes a: 

Alcalde Sr. Jordi Martín Cuello 

Vocals: Sra. Ma del Mar Ferràs Altés 
Sra. Sílvia Marí Quevedo 
Sr. Joaquim Ferràs Prats 
Sra. Rosanna Rel Aguilar 

 
Segon. Publicar al portal de transparència la composició i funcions de la Comissió d'acord amb 
l'art.9.1 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern.” 

 

Atès que Ia regidora Maria deI Mar Ferràs AItés va renunciar aI càrrec i ha pres 
possessió com a regidora de I'ajuntament, Ia Sra. Marta Prat Aubach, I'aIcaIde 
Ia proposa per a formar part de Ia Comissió especiaI de comptes. 

CataIunya i entitats gestores deI SIG de residus de piIes i acumuIadors. 
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Aprovació, si s¹escau, de nomenament de representants de la Corporació en 
organismes 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Atès I'acord que es va adoptar aI PIe d'organització, ceIebrat eI passat dia 4 
de juIioI de 2019, que a tenor IiteraI diu eI següent: 

"4. PROPOSTA DE L'ALCALDIA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA 
CORPORACIÕ EN ALTRES ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D'ESTAR REPRESENTAT 
L'AJUNTAMENT. 

 

ANTECEDENTS 
 
El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va 
constituir en sessió pública el dia 15 de juny. 

 
Correspon al ple de la corporació determinar quins regidors representaran a l'Ajuntament als 
diferents organismes i entitats per a tractar els diferents temes que afectin al municipi. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local; 60 
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 124.2, 134 i següents del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre. 

 
Per tot això, amb els 5 (cinc) vots favorables dels senyors Jordi Martín Cuello (Més Orta- Acord 
Municipal), Maria del Mar Ferràs Altés (Més Orta-Acord Municipal), Carles Aguirre Niella (Més 
Orta-Acord Municipal), Aida Castro Martínez (Més Orta-Acord Municipal) Sílvia Marí Quevedo 
(Més Orta-Acord Municipal), i 3 (tres) abstencions dels Srs. Joaquim Ferràs Prats (PDeCAT), 
Rosanna Rel Aguilar (PDeCAT), Albert Barrobés Victoria (PDeCAT),s'ACORDA: 

Per tot I'exposat, eI PLE per UNANIMITAT deIs membres presents, ACORDA: 

Primer. Designar com a membre de Ia Comissió especiaI de comptes a: 

VocaI: Sra. Marta Prat Aubach 

Segon. PubIicar aI portaI de transparència Ia composició i funcions de Ia 
Comissió d'acord amb I'art.9.1 de Ia IIei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a Ia informació púbIica i bon govern. 

La regidora Rosanna ReI pregunta que quan es transcriu I'acord deI PIe de 
quatre de juIioI de 2019, Ia regidora Mercè MuIet no consta a Ia votació, no 
recorda si hi va ser o no. La secretària demana Ia parauIa i exposa que 
evidentment si no hi consta és que no hi era. 
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Primer. Nomenar els següents regidors com a representants en els organismes i entitats que 
s'indiquen. 

 

Consell Escolar del Col·legi Públic: Ma del Mar Ferràs Altés 

Rep. De la Junta del PN dels Ports: Jordi Martín Cuello 

Reserva Nacional de Caça: Jordi Martín Cuello 

Comissió per a la Millora del Convent: Jordi Martín Cuello 

Associació Penyes Taurines TE: Carles Aguirre Niella 

Comissió de Festes: Carles Aguirre Niella 

Comissió de Ramaders i camins: Aida Castro Martínez 

Política de dones: Aida Castro Martínez 

Segon. Notificar aquest acord a les persones designades als efectes pertinents.” 
 

Atès que Ia Sra. Maria deI Mar Ferràs va renunciar aI càrrec de regidora i 
posteriorment va prendre possessió com a regidora de I'Ajuntament, Ia Sra. 
Marta Prat Aubach, I'aIcaIde proposa nomenar-Ia com a representant aI 
ConseII EscoIar de I'EscoIa Montsagre. 

Per tot I'exposat, eI PLE per UNANIMITAT deIs membres presents, ACORDA: 

Primer. Nomenar a Ia regidora Marta Prat Aubach com a representant aI 
ConseII EscoIar de I'EscoIa Montsagre. 

Segon. Notificar aquest acord a Ia regidora, aIs efectes pertinents. 

Adhesió, si s˙escau, al manifest de petició d˙aprovació de la Llei d˙igualtat i No 
discriminació 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment 

Per part de Ia regidora Sra. Castro, es comenta que es pretén instar aI 
ParIament Ia LIei d'iguaItat de tracte i no discriminació 

Vist eI manifest per a I'aprovació de Ia LIei d'IguaItat de Tracte i No 
Discriminació, en eI que es voI que ens, entitats i aItres organismes aprovin 
portar a terme Ia petició aI ParIament de CataIunya de I'aprovació de Ia LIei 
d'IguaItat de Tracte i No Discriminació. 

Des deI ConseII NacionaI LGBTI de CataIunya, màxim òrgan representatiu de 
Ies entitats LGBTI de CataIunya, demanen aI ParIament de CataIunya, 
I'aprovació de Ia LIei d'IguaItat de Tracte i No Discriminació dins d'aquesta 
IegisIatura. 
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EI projecte de Ia LIei d'IguaItat de Tracte i No Discriminació ha entrat aI 
ParIament diverses vegades, concretament des de I'any 2015, i encara no hi 
ha hagut acord per poder-Io aprovar. 

Es un projecte de IIei modèIic que garanteix Ia defensa deIs drets de Ies 
persones a no ser discriminades per raó de gènere, orientació sexuaI, identitat 
de gènere, origen, reIigió, capacitats, edat, cIasse sociaI. 

Es imprescindibIe I'aprovació de Ia LIei d'IguaItat de Tracte i No Discriminació 
per a poder avançar en eI respecte, Ia protecció, Ia garantia i Ia defensa deIs 
drets de Ies persones i eIs coI·Iectius que Ies pateixen i fer una societat més 
justa i iguaIitària. Aquesta LIei garanteix eIs drets humans, eIs drets de totes 
Ies persones i farà avançar aI país cap a Ia IIibertat individuaI i coI·Iectiva. 

Per aI coI·Iectiu LGBTI, amb tots eIs eixos de diversitat que ens travessen, és 
fonamentaI I'aprovació de Ia LIei d'IguaItat de Tracte i No Discriminació per 
poder desenvoIupar eI procediment sancionador en matèria antidiscriminatòria, 
taI com estabIeix Ia LIei 11/2014. 

Es per totes aquestes raons que en Ia sessió pIenària deI CNLGBTI deI 15 de 
setembre de 2020, es va acordar exigir-ne I'aprovació aI ParIament de 
CataIunya en eI termini màxim de dos mesos i demanar I'adhesió a aquest 
Manifest a Ia resta de ConseIIs NacionaIs de CataIunya, beneficiaris d'aquesta 
mateixa LIei, concretament eI ConseII NacionaI de Dones, eI ConseII NacionaI 
d'Infants i AdoIescents, eI ConseII de Joventut, eI ConseII de Ia Gent Gran, Ia 
TauIa de Ciutadania i Immigració i eI ConseII per Ia Promoció de I'accessibiIitat. 

Per tot I'exposat, eI PIe a petició deI ConseII NacionaI LGBTI, per UNANIMITAT 
deIs membres presents, ACORDA: 

Primer. Aprovar eI manifest “Per a I'aprovació de Ia LIei d'IguaItat de Tracte i 
No Discriminació”. 

Segon. FormaIitzar I'acord mitjançant I'enviament deI formuIari aI ConseII 
NacionaI LGBTI. 

 
 

 

 

 
 
 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

No hi ha assumptes 

C) PRECS I PRECUNTES 
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DOCUMENT SICNAT ELECTRÒNICAMENT 

No hi ha assumptes 


