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ASSISTENTS

A Creixell, a les set de la tarda del dia
setze de maig dos mil dinou, es

PRESIDENT
Jordi Llopart i Senent

reuneixen en la Sala d'Actes de la Casa
de la Vila, el ple de la Corporació per
tal de celebrar SESSIÓ ORD|NAR|A en
1a convocatória amb I'assisténcia dels

REGIDORS
Sílvia Farrero Tahull
Francesc Sentis Escamilla
Montserrat Muñoz Madueño
Mari Carmen Marín Hidalgo
Jordi Moliné Górriz
Josep Brugarola Arall
Ma Dolores Juncal Santos
Pedro José Martínez Guindos
Juan Miguel Teruel Girol
Pilar Romero Gracia

Srs. regidors expressats al marge.
Presideix el sr. alcalde amb I'assisténcia
del sr. secretarí de la Corporació.

Obert I'acte pel sr. President, es passa
tot seguit a la deliberació dels punts de
I'ORDRE DEL DIA i s'adopten els
següents

SECRETARI
Josep Ma. Piqué i Cugat

ACORDS
I..

APROVAC¡Ó DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ExTRAoRDINARIA ANTERIoR DE
DATA 30 D'ABRIL DE 2019
Feta avinent pel sr. secretari I'acta de la sessió plenária del dia 30 d'abríl de 2019, es
troba conforme i per unanimitat dels onze membres assistents dels onze que formen
la corporació s'aprova.

2.. APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICAcIÓ DE cRÉDIT PER MAJoRs
INGRESSOS NÚM. 212019.
Comissió Informativa i de Seguiment de data 9 de maig de 2019
DICTAMEN,

FEIS
L'Area de l'alcaldia ha informat de /a necess itat de tramitar un expedient de crédit
extraordinari, atés que /es despeses gue es relacionen a continuació no poden
demorar-se fins a l'exercici següent i la seva consignació pressupostária existent és
insuficient o inexistent:
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Despesa Obres d'urbanització de la Separata segona Fase del Pla ParcialXlll "Sínies
Nord":
Aplicació

p

re ssu postária

2019-1-1 51-60919

1

EI

1

de Ia
Tipus de
frnaneament
ORDINARI

Import crédit
extraordinari
497.164,07 €

Crédit
definitius
497.164,07 €

será el

Aplicació
pressupostária
2019-0-78019

lmport
financament
497.164,07 €

Previsions
definitives
497.164,07 €

2. L'alcalde ha resol iniciar l'expedient de modificació del pressupost mitjangant
crédit extraordinari per donar cobertura a despeses que no poden demorar-se fins ei
proper exercici.

3.

L'interuentor

ha emds informes favorables que es donen per

íntegrament

reproduíts.
FONAMENTS JURíDICS

del RDL 2/2004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de la
les hisendes /ocals (TRLRHL) i I'article 35 del RD 500/1990, de 20
de
Llei reguladora
d'abril, disposen que quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui
demorar fins I'exercici següent i no existeixi al pressuposf de la corporació crédit o
aquest sigui insuficient o no ampliable, el president incoará l'expedient de concessió
1. L'afticle 177.1

de crédit extraordinari.

TRLRHL enuncia que I'expedient, l'haurá d'informar la
interuenció i se sofmetrá a I'aprovació del PIe amb els mateixos trámits i requisits
que elpressuposf.

2. L'article 177.2 del

L'arficle 177.4 del TRLRHL i I'a¡ticle 36 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
estableixen que a I'expedient s'hi especificará la conesponent aplicaciÓ
pressupostária així com el finangament coresponent, el qual podrá ser amb cárrec
al romanent tíquid de tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre e/s fofals
previsfos al pressupost corrent i mitjangant anul'lacrbns o baixes de crédits de
despeses de d'altres aplicacions pressuposfdries del pressupost vigent, sempre que
no s'afecti al seruei. L'expedient haurá d'acreditar que e/s rngressos previsfos a/
pressupost es venen efectuant amb normalitat amb I'excepció d'aquells que tinguin

3.

carácter finalista.
4. L'article 177.5 de|TRLRHL i I'article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d'abril, dtsposen

que excepcionalment es consideraran recursos efectivament disponibles per
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finangar nous o majors rngressog d'operacions corrents, que expressament siguin
declarats necessaris i urgents els procedents d'operacions de crédit sempre que el
seu import total no superior el 5% dels recursos conents del pressupost, que la seva
cárrega financera, tenint en compte la de les operacíons projectades, no superior el
25% dels recursos corrents del pressupost i que I'operació quedi cancel.lada abans
de la renovació de la corporació que I'hagi concertat.
5. L'article 177.6 del TRLRHL il'afticle 38 estableixen que e/s acords de /es entítats
Iocals que tinguin per objecte I'habilitació o suplement de crédit en cas de calamitats
públiques
naturalesa similar d'excepcional interés general, seran
immediatament executius, sens perjudici de les reclamacions que hi poguessin
haver, les quals es resoldran en el termini de dies des de Ia presentació, entenentse desesfmades de no notificar-se Ia resolució dins del termini esmentat.

o de

I

6. L'article 22.2.e de la LIei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del régim local (LBRL)
estableix que I'aprovació de la modificació delpressupost correspon al PIe.

la

LBRL disposa que els acords de /es corporacions /ocals
s'adopten com a regla general, per majoria simple dels membres presenfs.

7. L'article 47.1 de

8. L'ar-ticle 3 de la Llei orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostária í
sosteníbilitat financera (LOEPSF) dr'sposa que l'elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d'altres, es realitzará en un marc d'estabilitat pressupostária
coherent amb la normativa europea.

9. L'article 3 de la LOEPSF estableíx que I'elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d'altres, se sofmefrd al princípi d'estabilitat pressupostária.
10. L'article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el
reglament de Ia Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitaf pressupostária
enuncia que la Interuenció elevará al Ple un informe sobre el compliment de
I' o

bj e cti u d' e sta b i I itat. L' i nfo rm e s' e m etrá

a

mb ca

rácte r i n de pe n de nt.

11. L'article 21 de la LOEPSF, disposa que les Entitats Localsque no hagin assoÍT
I'objectiu d'estabilitat pressupostária restaran obligades a formular un pla económic
financer per l'any en curs i el següent, que será aprovat pel Ple, en el terminide dos
mesos des de la seva presentació.
12. L'añicle 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s'aprova el Reglament
será
necessdn'a l'elaboració d'un pla económic financer quan les modificacions de crédit
estiguin finangades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que,
será alfinal d'exercici quan caldrá determinar la seva procedéncia.

de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat pressupostária, no
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13. L'afticle 177.2 del TRLRHL enuncia que I'expedient, l'haurá d'informar Ia
intervenció i se sofmetrá a I'aprovació del Ple amb els mateixos trámits i requisits
que elpressuposf.
14. L'article 22.2.e i 47 de la LBRL estableix que l'aprovació de la modificació del
pressupost correspon al Ple per majoria simple.

del TRLRHL disposa que l'expedient s'ha de publicar al BOP ial
tauler d'anuncis durant quinze dies perqud e/s rnferessafs el puguin examinar i
15. L'article 169

puguin formular-hi reclamacions. L'expedient es consrderará definitivament aprovat
sien eltermini d'exposició al públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el
Ple disposará d'un mes per resoldre-les. Quan la modíficació estigui aprovada
definitivament caldrá publicar el pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i
altauler d'anuncis.
PART DISPOSITIVA
1. Aprovar l'expedient de crédit extraordinari per al pressupost del present exercici,
per import de 497.164,07 €, d'acord amb el següent detall:

a) Crédit extraordinari
Despesa Obres d'urbanització de la Separata segona Fase del Pla ParcialXlll "Sínies
A p Ii c a c i ó
1

pressuposfána

2019-1-1 51-60919

Import crédit
extraordinari
497.164,07 €

Crédit
definitius
497.164,07 €

Elfinangament de /a despesa serd e/ següent:

1

Tipus de
finaneament
ORDINARI

Aplicació
pressupostária
2019-0-78019

lmport
financament
497.164,07 €

Previsions
definitives
497.164,07 €

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hábils, mitjangant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si
no es presenten reclamacions, I'acord será ferm. En cas contrari, el Ple disposará
del termini d'un mes, compfaf des de la finalització del període d'exposició pública,
per resoldre-les.

4. Donar compte d'aquest acord a l'Area d'lnteruenció per a fer les oportunes
anotacions i assentaments.
Creixell, 3 de maig de 2019. L'alcalde, Jordi Llopart Senent
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Atesa la proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la
Corporació, aquesta la Comissió lnformativa i de Seguiment, per quatre vots a favor
corresponenfs a/s regidors srs/res. Sílvia Farrero Tahull (3 vots PDeCAT) i Pilar
Romero Gracia (1 vot de FIC) i sef absfencions coffesponenfs a/s regidors/eres
Montsenat Muñoz Madueño (2 vots PSC-CP), Jordi Moliné Góniz (2 vots ERC-AM),
Maria Dolores JuncalSanfos (2 vots del PP) Juan Miguel Teruel Girol (1 vot d'lCVEU-AE) dictamina favorablement la proposició presentada i Ia proposen al Ple de la
Corporació, perqué adopti el conesponent acord.

i

El president de la Comissió lnformativa

i de Seguiment, Jordi Llopart Senenf.

Creixell, 10 de maig de 2019.

La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés diu que en la llicéncia d'obres
I'equipament será un supermercat, pregunta, no hauria de tenir o tramitar la llicéncia
de I'activitat?. En I'atorgament de la llicéncia hi ha I'informe negatiu del secretari
perqué no és un solar. També es curiós que solament urbanitzen una part d'un
carrer, el necessari perqué puguin accedir a I'equipament, no seria més lógic que
almenys urbanitzessin tot el perímetre de la parcel'la?. Tampoc sabem si els serveis
que es facin seran suficients per absorbir tot el que hi ha més amunt. Hi ha una línia
eléctrica que no sabem que I'haurá de soterrar. El nostre grup entén que aixó que
s'ha fet no te ni cap ni peus i considerem que I'ajuntament no s'ha de quedar amb
una "xapussa", cal reconsiderar el que s'ha de fer en la urbanització perqué
solament es fa el mínim del mínim i amb tot i aixó considerem que aquest import és
insuficient isinó hi ha prou diners qui posaré la resta, I'ajuntament?.
La regidora sra. Maria Dolores Juncal Santos, portaveu del grup del Partit Popular,
diu que está d'acord amb el que expressat la sra. Muñoz. Parlen de llocs de treball,
també poden venir més endavant. Consideren que fer aixó ara, és molt precipitat.
Valdria més deixar-ho per a més endavant. I que consti que no estan en contra dels
llocs de feina.

EL regidor sr. Jordi Moliné G6rriz, portaveu del grup d'Esquerra Republicana de
Catalunya Acord Municipal, diu que el seu grup votará en contra perqué no és un
model que volen per al poble i consideren que és negatiu pel nostre concepte de
poble.

Amb el permís del sr. president, el sr. secretari diu al consell, que parlen molt de
I'informe negatiu del secretari, peró que aquest informe negatiu és a la concessió de
la llicéncia, no a l'expedient modificatiu de crédit que és el tema que estan tractant.
El sr. president diu que els diners ja són al compte de I'ajuntament i sinó es fa I'obra
s'hauran de tornar.
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La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés, comenta que el seu grup está a
favor de fer actuacions i de fer coses, peró que aixó és una xapussa.
El sr. president diu que els propietaris tenen interés en fer-ho. Ara el primer és fer les
obres, en segon lloc faran un canvi de sistema per de cooperació a compensació.
Tot el cost de la Separata ha anat a cárrec de la propietat, a I'ajuntament no li ha
costat ni un euro i una cosa será el que es volfer amb la resta de la urbanització.

La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés, posa de manifest que hi havia un
projecte d'urbanització que ara ja está aprovat. En les reunions amb Urbanisme, tant
a Tarragona com a Barcelona, s'ha dit que el lógic seria que urbanitzessin tota la
parcel'la, no solament una part d'un carrer. Tenim els diners, peró que considerem
que no són suficients; soterrar la línia eléctrica ja s'endú la meitat del pressupost.
Sotmesa la proposició a la consideració del Ple de la Corporació, el resultat de la
votacíó ha estat el següent: quatre vots a favor corresponents a: sr. Jordi Llopart
Senent, president, i als regidors i regidores srs. Sílvia Farrero Tahull i Francesc
Sentis Escamilla de PDECat i Pilar Romero Grácia de FIC; sis vots en contra
corresponents a els regidors/res srs. Montserrat Muñoz Madueño i Mari Carmen
Marín Hidalgo del PSC-CP, Maria Dolores Juncal Santos i Pedro José Martínez
Guindos del PP Jordi Moliné Górriz i Josep Brugarola Arall d'ERC-AM, una
abstenció corresponent al regidor sr. Juan Miguel Teruel Girol d'lC Verds - EU - AE,
per la qual cosa no havent assolit la majoria de vots positius sobre els negatius, no
s'aprova la Modificació de Crédits del pressupost municipal número 212019.

i

3.- PROPOSTA D'ACORD PER L'ADOPCIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN
EN RÉGIM DE F¡SCALITZACIÓ I INTERVENC¡Ó LIMITADA PRÉVN PER A
DESPESES I OBLIGACIONS, DE CONTROL INHERENT A LA PRESA DE RAÓ
EN COMPTABILITAT SOBRE ELS DRETS I INGRESSOS I DE SOL.LICITUD
D'ASS¡STÉruC¡N PER IMPLEMENTAR EL MODEL DE FUNCIÓ INTERVENTORA.
Comr'ssró lnformativa i de Seguiment de data 9 de maig de 2019

DICTAMEN,
Que formula I'Alcaldia en relació al model de control intern en régim de fiscalització i
interuenció limitada prévia, de requisits bdsics, per a /es despeses i obligacions, i de
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a I'exercici
de la funció interuentora sobre e/s drefs ingressos d'aguesta Entitat local, en
aplicació del Reial Decret 4242017, de 28 d'abril, pel qual es regula el régim jurídic
del control intern de /es entitats del sector públic local, i de sol'licitud d'assisténcia

i
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per implementar el model de fiscalització i interuenció limitada prévía per a despeses
i obligacions aplicable pels ens /ocals del Camp de Tarragona i de /es Terres de
I'Ebre aprovada la seva prestació per Decret de la Diputació de Tarragona de data
18 d'octubre de 2018.

A. ANTECEDEAÍTS

1.

La funció de control intem de Ia gestió económica financera i pressupostária
de /es entitats locals es regula amb carácter general en els articles 92, 133 i 136 de
Ia Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del régim local (LRBRL), ien els articles 213 i
seguenfs del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes /ocals (TRLRHL), i concretament, en el
Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el régim jurídic del control
intern a les entitafs del sector públic local (RD 424/2017).

2.

L'article 213 del TRLRHL estableix que /es funcions de control intern
s'exerciran en /es entitats locals amb l'extensió iefecfes que es determinen en els
a¡ticles segrienfs de la llei, respecte de la seva gestió económica, dels organismes
autónoms i de les sociefafs mercantils d'elles dependents, en /es seves modalitats
de funció interuentora, funció de control financer, inclosa l'auditoria de comptes de
les entitafs /ocals que es determinin reglamentáriament funció de control de
l'eficácia.

i

3.

El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a
l'article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes /ocals, aprovat per
Reial decret legislatiu A2004, de 5 de marg i la seva finalitat és Ia regulació dels
procediments de control intern, la metodologia d'aplicació í els criteris d'actuació a
les entitats locals en termes homogenis amb els desenvolupats en altres ámbits del
sector públic.

4.

La Diputació de Tanagona, per Decret del Diputat delegat del SAM de data
18 d'octubre de 2018 va aprovar prestar el seruei d'acord al model conceptual i
jurídic de fiscalització i interuenció limitada prévia per a despeses i obligacions
aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de /es Terres de I'Ebre, que
inclou:

a)

Els tipus de despeses i obligacions sofmeses al régim de requisits bdsrbs
als efectes de Í'scalització i interuenció limitada prévia de I'article 13 del Reial
Decret 424/2017, de 28 d'abril, amb els extrems o requisits a verificar per a
cadascun d'ells, i que engloben fofs e/s tipus de despeses i obligacions amb
efectes pressupostaris, a excepció d'aquelles a /es quals sigui d'aplicació el
régim ordinari de fiscalització prévía.

b)

La relació de procedimenfs segons la tipologia de l'expedient, de carácter
cl pscrÉsrA,
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b¿isic per a cada tipus de despeses

i obligacions sofmeses a aquest régim de
prévia,
per a l'adaptació al sector public local
fiscalització i interuenció limitada
dels requisits fixats als Acords de Consell de Ministres de 30 de maig de 2008,
actualitzat per posterior de 7 de juliol de 2011, ide 20 de juliol de 2018, pels
quals es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i147 de la Llei general
pressupostária respecte a I'exercici de la funció interuentora en régim de
requisits básics, o e/s que siguin vigents en cada moment, es concreten en
l'Annex 2 "lndex de procediments subjecfes a funció interuentora" publicat en el
BOPT núm. 203 de data 23 d'octubre de 2018.

c)

Els requisits específics per a cada tipus d'actuacions a verificar en la
fiscalització prévia i la interuenció prévia en les besfrefes de caixa fixa i en
els pagaments a justificar, així com dels aspecfes o requisits a comprovar, es
concreten en I'Annex 3 "Fitxes individuals per a cada procediment dels requisits
a verificar en l'exercíci de Ia funció interuentora" publicat en el BOPT núm. 203
de data 23 d'octubre de 2018.

i

5.

Per I'Alcaldia, en Resolució de data 2 de maig de 2019, s'ha disposat la
formació d'Expedient per a, conforme I'article 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28
d'abril, pel qual es regula el régim jurídic del control intem en les entitats del Sector
Públic Local, la implantació, en e/ seu cas, del régim de fiscalització i interuenció
limitada prévia de requisits básics en quan a /es despeses i obligacions, respecte
dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la
LIei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostária, i de substitució de la
fiscalització prévia dels drefs i ingressos de /a tresoreria de I'Entitat locali e/s seus
ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en
comptabilitat, així com per sol'licitar /'assisféncra per implementar el model de
fiscalització i interuenció limitada prévia per a despeses i obligacions aplicable pels
ens /ocals del Camp de Tarragona i de /es Terres de I'Ebre aprovada la seva
prestació per de la Diputació de Tarragona en el Decret del Diputat delegat del SAM
de data 18 d'octubre de 2018 ipublicat al BOPT núm.203 de data 23 d'octubre de
201 L

6.

En data 3 de maig de 2019 s'han emds lnformes pel Secretari-lnteruentor

Tresorer de I'Entitat.

B. FONAMENTS JURíD'CS
1. Normativa aplicable; esfd constitui'da básicament per les segúenfs normes :

a) Llei 7n985, de 2 d'abril, reguladora de bases del régim local (LRBRL)

de 5 de marg, pel qual s'aprova
refós de la llei reguladora de /es hisendes locals (TRLRHL)

b) Reial decret legislatiu 2/2004,

el

Text
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c) Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el régim jurídic del
control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017)

d) Reial decret 128/2018, de 16 de marg, pel qual es regula el régim jurídic
dels funcionaris d'administració local amb habilitació de carácter nacional.

2

de juny de 2008, de

la lnteruenció General de
per
qual
publica
I'Administració de I'Estat,
la
I'Acord del Consell de
es
Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per posterior de 7 de juliol de
2011, ide 20 de juliol de 2018, pels quals es dona aplicació a la previsió
dels articles 152 ¡ 147 de la Llei general pressupostária respecte a

e) Resolució de

l'exercici de la funció interuentora en régim de requisits bdsics.

2. L'article 4 del RD 424/2017 estableix que I'órgan interuentor de l'entitat local,
en I'exercici de /es seves funcions de control intern, esfd sofmds a/s principis
d'autonomia funcional, exercici desconcentrat i procediment contradictori i
haurá d'exercir el control intern amb plena autonomia respecte de /es
autoritats i les altres entitats la gestió de /es quals sigui objecte del control. A
aguesfs efecfeg e/s funcionaris que el portin a terme han de tenir
independéncia funcional respecte dels titulars de les entitats controlades.
L'órgan interuentor ha de disposar d'un model de control eficag i per a axd se
li han d'habilitar els mitjans necessaris i suficients.

A aquesfs efecfes el modelha d'assegurar, amb mitjans propis o externs, el
control efectiu de, com a mínim, el vuitanta per cent del pressupost general
consolidat de l'exercici mitjangant l'aplicació de les modalitats de funció
inte¡ventora i controlfinancer, i del cent per cent del mateix en el transcurs de
tres anys consecutius.

3. L'apartat 4 de l'article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que e/s organs
interuentors poden sol'licitar, a través del president de I'entitat local,
/'assessorament i informe dels seryeis d'assisfencia municipal i dels órgans
competenfs de les diputacions provincials, els cabildos, e/s conse//s insulars i
les com unitats autónornes uniprovincials.

4. Previ informe de l'órgan interuentor i a proposta del President, el Ple de
l'Entitat Local podrá acordar el régim de fiscalització i intervenció limitada
prévia, segons l'article 219.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de /es
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marg en
relació amb el 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula
el régim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.
5. La fiscalització prévia dels drets i ingressos de la tresoreria de I'entitat local (i
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la dels seus organismes autónoms) es podrá substituir, sempre que ho acordi
el ple, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat r, si s'esca u, pel
control posterior dels drefs i ingressos de la tresoreria de I'entitat mitjangant
I'exercici del control financer; com a procediment per a l'exercici de la funció
interuentora sobre e/s drefs i rngressos, en els termes que preveuen els
articles 9.1 i 40 del RD 424/2017. Aquesta modalitat no será extensiva als
acfes de devolució d'ingressos fal i com estableix I'art. 9.3 del RD 424/2017.

Será el Ple de Ia Corporació l'órgan competent que podrá acordar la
substitució de Ia fiscalització prévia de drets per la inherent a la presa de raó
en comptabilitat i per actuacions comprovatóries de controlfinancer.

6. La Diputació de Tanagona per Decret del Diputat delegat del SAM de data 18
d'octubre de 2018 ha aprovat prestar el seruei d'acord a un model de
fiscalització i intervenció limitada prévia per a despeses i obligacions aplicable
pels ens locals del Camp de Tarragona i de /es lerres de I'Ebre que comprén
els extrems descrifs en el punt 4 del present acord.
7. En relació a aquest régim de fiscalització i interuenció limitada prévia de
requisits basics respecte de despeses iobligacions, I'article 13 RD 424/2017,
de 28 d'abril, preveu que, addicionalment, el Ple de Ia corporació pugui
aprovar altres extrems addicionals que tindran la consideració de requisits o
trámits essencra/s. Aguesfs extrems haurien de tenir com a finalitat assegurar
l'objectivitat, Ia transparéncia, la no discriminació i la igualtat de tracte en les
actuacions públiques. El model d'assisfencia de la Diputació de Tarragona
está configurat de forma que inclou fofs e/s requisits mínims fixats pel RD
424/2017, i que son idéntics a/s aplicats per I'Administració de I'estat en el
seu ámbit competéncia, de forma que la implantació del mateix implica que
l'ajuntament no aprovará extrems addicionals. D'aquesta forma, el model
aplicat per I'Ajuntament resultará completament normalitzat amb tots els
ajuntaments que I'adoptin, no només de Ia demarcació territorial de
Tarragona, sinó de tot l'ámbit del territori catalá. El model així definit,
respondrá i atendrá plenament les verificacions i requisits mínims exigibles.
Alhora, el manteniment per a I'ajuntament de l'aplicació que gestiona el
model, será íntegrament mantinguda per Ia Diputació, amb el conseqüent
l'Ajuntament, evitant qualsevol fasca
estalvi total de cosfos per
instrumental d' administració del módul informátic, que será íntegrament
administrat per la Diputació de Tarragona.

a

i

8. L'informe emds per la Intervenció de I'Entitat va considerar adient, i Ia
Presidéncia va assumir aquest criteri a efectes de la seva Proposta d'Acord,
I'aplicació del régim de fiscalització limitada prévia de despeses i obligacions
en régim de requisds basics, respecte dels extrems fixats per l'Acord del
Consell de Ministres previsf en I'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de
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novembre, General Pressupostária i la sol'licitud de /'assisténcia per la
implantació del model de fiscalització i interuenció limitada prévia per a
despeses i obligacions aplicable pels ens /ocals del Camp de Tarragona i de
/es lerres de I'Ebre, aprovada Ia seva prestació per Ia Diputació de Tarragona
pel Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d'octubre de 2018 i
publicat en el BOPT núm. 203 de data 23 d'octubre de 2018.
9. I igualment va considerar adient, el mateix lnforme d'lntervenció, la proposta
d'Acord de substitució de Ia fiscalització prévia dels drets i ingressos de la
tresoreria de I'Entitat tocali e/s seus ens dependents amb pressupost timitatiu,
pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per
a I'exercici de la funció interuentora sobre e/s seus dretsi rngressos.

10.

Tanmateix, atesa la complexitat d'implantar aquesta fiscalització i la
inexisténcia d'un sistema informátic propi que faciliti la tasca, es considera
adient sol'licitar a la Diputació de Tanagona /'assisfdncia en la implementació
d'un sisfema informátic per a l'exercici de la funció interuentora, assisféncra
en el manteniment del programari / assr'sfdncia en la formació i en l'ús de
l'eina'Módul de la funcíó lnteruentora (MFl)".

En raó dels anteriors antecedents, normativa aplicable i fonaments, a proposta de
l'Alcaldia, en base als lnformes d'lnteruenció i Secretaria Generalde I'Entitat.

Afesa

la proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la

Corporació, aquesta /a Comr'ssió lnformativa i de Seguiment, per quatre vots a favor
corresponenfs a/s regidors srs/res. Sílvia Farrero Tahull (3 vots PDeCAT) i Pilar
Romero Gracia (1 vot de FIC) i sef absfencions coffesponenfs a/s regidors/eres
Montsenat Muñoz Madueño (2 vots PSC-CP), Jordi Moliné Góniz (2 vots ERC-AM),
Maria Dolores JuncalSanfos (2 vots del PP) Juan Miguel Teruel Girol (1 vot d'lCVEU-AE) dictamina favorablement Ia proposició presentada i la proposen al Ple de la
Corporació, perqué adopti el conesponent acord.

i

El president de la Comissió Informativa i de Seguiment, Jordí Llopart

Senenf.

Creixell, 10 de maig de 2019.
Atés el dictamen de la Comissió lnformativa, el consell plenari acorda per deu vots a
favor corresponents als regidors i regidores sr. Jordi Llopart Senent, president, i als
regidors i regidores srs. Sílvia Farrero Tahull i Francesc Sentis Escamilla de PDECat
i Pilar Romero Grácia de FIC; Montserrat Muñoz Madueño i Mari Carmen Marín
Hidalgo del PSC-CP, Maria Dolores Juncal Santos i Pedro José Martínez Guindos
del PP Jordi Moliné Górriz i Josep Brugarola Arall d'ERC-AM, i una abstenció
corresponent al regidor sr. Juan Miguel Teruel Girol d'lC Verds - EU - AE

Primer.- Substituir la fiscalització prévia dels drets i ingressos de la tresoreria de
c¡ esclÉsrA, 3 - TEL. 977 800zoz -FAX977 80 00 09 - 43839 cRETxELL
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I'Entitat local iels seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent
a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a I'exercici de la funció
interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles
9.1 i 40 de la norma reglamentária esmentada, i amb efectes igualment d'1 de juliol
de 2018.

Segon.- Adoptar el régim de fiscalització i intervenció limitada prévia de requisits
básics per a I'exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions, en els
termes que preveu I'article 13.1 de I'esmentat Reial Decret 42412017, de 28 d'abril, i
respecte dels extrems fixats per I'Acord del Consell de Minístres previst en I'article
152.1 de la Llei 4712003, de 26 de novembre, General Pressupostária, i també amb
efectes d'1 de juliol de 2018.
Tercer.- Respecte de I'anterior régim de fiscalització i intervenció limitada prévia de
requisits básics, aplicar, mitjangant adhesió, el model básic d'assisténcia aprovat per
la Diputació de Tarragona, mitjangant Decret del Diputat delegat del SAM de data 18
d'octubre de 2018, ipublicat al BOPT núm. 203, de data 23 d'octubre de 2018, i,
correlativament, sol'licitar a la Diputació de Tarragona l'assisténcia per a la
implantació d'aquest model (de fiscali|zactó i intervenció limitada prévia per a
despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les
Terres de I'Ebre), atés que va ser aprovada la seva prestació en I'esmentat Decret.

Quart.- Declarar expressament que qualsevol altra tipologia de despesa també
estará sotmesa a fiscalització i intervenció prévia limitada de requisits básics,
havent-se de comprovar els extrems generals regulats en el citat Reial Decret
42412017, de 28 d'abril.

Cinqué.- Deixar sense efecte tot alló que reguli I'exercici del control intern a
I'Ajuntament / Entitat local que contradigui la normativa vigent en matéria de control
intern, a partir de I'entrada en vigor del present acord.

Sisé.- Traslladar el present acord a Secretaria, lntervenció i Tresoreria d'aquest
ajuntament.
Seté.- Comunicar al SAM de la Diputació de Tarragona el present acord

Régim de recursos: no susceptible de recurs.

4.. ELECCIÓ OCI JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE CREIXELL.
Comissió Informativa
DICTAMEN,

ide Seguiment de data 9 de maig de 2019
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Antecedents
1.- En data 9 de gener de 2019 per providéncia d'alcaldia s'inicia l'expedient.

2.- En data 25 de febrer de 2019, es ya publicar al BOP núm. 1726, I'anunci referent
a la convocatória de la renovació de Jutge de Pau substitut de Creixell. També al
Taulell d'anuncis del Jutjat de Pau, de I'Ajuntament de Creixell i al Jutjat Degá de EI
Vendrell.
3.- Durant

1.

el període establert, s'han presentat /es segúents sol.licituds

El dia 28 de febrer de 2019, el sr. Manel Álvarez Martí.

i

estab/erfes no estar
comprés en cap causa d'incapacitat per a exercir aquest cárrec i adjunta cunículum

EI sol'licitant manifesta reunir les condicions legalment
vitae.

Així mateix es compromet a prestar jurament

o promesa en cas que sigui elegit

Jutge de Pau substitut.

Fonaments de dret
D'acord amb l'art. 101 de la Llei orgánica 6/1985 d'1 de juliol, del Poder judicial, "els
Jutges de Pau i e/s seus subsfifufs seran nomenats per un període de quatre anys
per la Sa/a de Govern del Tribunal Superior de Justícía. El nomenament recaurá
entre /es persones esco/Ídes pel PIe de l'Ajuntament, amb el vot favorable de la
majoria absoluta que elegirá el Jutge de Pau entre /es persones que, reunint les
condicions /egalg així ho sol'licitin".

Es fa constar I'informe emés per la secretaria que es dóna per

íntegrament

reproduit.
És per tot aíxó que, ES PROPOSA:

Que entre els aspirants que ho han sol'licitat es fací la corresponent elecció de Jutge
de Pau substitut.

la proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la
Corporació, aquesta la Comissió lnformativa i de Seguiment, per quatre vots a favor
coffesponenfs a/s regidors srs/res. Jordi Motiné Góniz (2 vots ERC-AM), Maria
Dolores JuncalSanfos (2 vots del PP) i un vot en contra coffesponent al regidor sr.
Juan Miguel Teruel Girol (1 vot d'ICV-EU-AE) i sef absfencions conesponenfs a/s
regidors/eres Sílvia Farrero Tahull (3 vots PDeCAT), Montsenat Muñoz Madueño (2
vofs PSC-CP) ¡ Pilar Romero Gracia (1 vot de FIC), dictamina favorablement la

Afesa
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propos¡ció presentada
corresponent acord.

i la proposen al Ple de la Corporació,

perqué adopti el

El president de /a Comissió lnformativa i de Seguiment, Jordi Llopart Senent. Creixell,
10 de maig de 2019.

El regidor sr. Juan Miguel Teruel Girol, portaveu del grup d'lniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa, diu que el seu grup votará en contra
perqué I'aspirant no ha anat a parlar amb ningú del seu grup polític.

Sotmesa la proposició, dictaminada favorablement, a la consideració del Ple de la
Corporació, aquest acorda per quatre vots a favor corresponents als regidors/eres srs.
Montserrat Muñoz Madueño i Mari Carmen Marín Hidalgo del PSC-CP, Maria Dolores
Juncal Santos Pedro José Martínez Guindos del PP, dos vots en contra
corresponents als regidors/eres. srs. Sílvia Farrero Tahull i Juan Miguel Teruel Girol
d'lC Verds - EU - AE i cinc abstencions corresponents als regidors/eres srs. Jordi
Llopart Senent, president, Francesc Sentis Escamilla de PDECat, Pilar Romero Grácia
de FIC i Jordi Moliné Górriz i Josep Brugarola Arall d'ERC-AM:

i

L'aspirant a Jutge de Pau substitut de Creixell, tot i haver assolit una majoría de vots
positius (quatre), no ha assolit la majoria absoluta del nombre de membres de la
Corporació (sis), per la qual cosa no acompleix el disposat a la Llei orgánica 6/1985,
d'1 de juliol, del Poder Judicial.

Atenent el mateix precepte i donat que hi ha solament un aspirant, es remet I'acord
al Jutge de Primera Instáncia i lnstrucció, perqué I'elevi a la Sala de Govern per al
seu nomenament si escau.

5.- SOL.LICITUD DE DESAFECTACIÓ TEMPORAL D'UNA SEGONA AULA DE
L'ESCOLA "LES ERES" PER A LLAR D'INFANTS.
Comissó lnformativa i de Seguiment de data 9 de maig de 2019
DICTAMEN,

Actualment en Creixell no s'esfa prestant cap tipus de seruei de llar d'infants, per a
infants menors de 3 anys.
Dins del conjunt del Centre d'educació infantil i primária Les Eres, es troba un edifici
que va serdissenyat per esco/a bresso/ i que deguf a /es necessifafs del CEIP va ser
utilitzat per l'escola primária.

Actualment peró, no esfá ocupat en la seva totalitat i tampoc es preveu que en un
futur immediat ho estigui.
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Per aquesta raó es ya sol'licitar al Departament d'Educació la desafectació temporal
d'un aula que es va autoritzar el 3 de maig de 2018.
Es creu necessari demanar també Ia desafectació temporal d'una segona aula per
donar-li l'ús de llar d'infants, que també compleix amb els requisits necessaris per a
l'ús que es vol donar. S'adjunta plánol d'emplagament.
D'acord amb I'estableft a l'article 7 del Decret 212/1994 de 26 de juliol, pel qual es
regula el procediment d'autorització prévia a la desafectació d'edificis públícs
esco/ars de titularitat m unicipal.

Atesa

la proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de

la

Corporació, aquesta Ia Comissió Informativa i de Seguiment, per quatre vofs a favor
corresponenfs a/s regidors srs/res. Sílvia Fanero Tahull (3 vots PDeCAT) i Pilar
Romero Gracia (1 vot de FIC) i sef absfencions coffesponenfs a/s regidors/eres
Montsenat Muñoz Madueño (2 vots PSC-CP), Jordi Moliné Góniz (2 vots ERC-AM),
Maria Dolores JuncalSanfos (2 vots del PP) Juan Miguel Teruel Girol (1 vot d'lCVEU-AE) dictamina favorablement la proposició presentada i la proposen al PIe de Ia
Corporació, perqué adopti el conesponent acord.

i

El president de la Comissió lnformativa i de Seguiment, Jordi Llopart Senenf. Creixell,
10 de maig de 2019.

El sr. president manifesta que és una ampliació que es preveu que la necessitarem
aquest proper curs.

El regidor sr. Jordi Moliné Górriz, portaveu del grup d'Esquerra Republicana de
Catalunya Acord Municipal, diu que s'ha de fer un estudi per posar en marxa la llar
d'infants municipal ifer la licitació que calgui, ara ja es veu que per aquest curs que ve
no hi ha temps material per a fer-la.
El sr. president diu que si el manteniment de les llars d'infants es fan per la regla del
terg, un terg de les despeses pels pares, el segon terg per I'ajuntament i el tercer terg
per la Generalitat la llar és factible.
La regidora sra. Maria Dolores Juncal Santos, portaveu del grup del Partit Popular, diu
que és necessari tirar la llar d'infant endavant perqué els usuaris es quedin en el
col'legidel poble i així anem nodrint I'escola.

Sotmesa la proposició, dictaminada favorablement, a la consideració del Ple de la
Corporació, acorda per nou vots a favor corresponents als regidors/eres. srs. Jordi
Llopart Senent, president, i als regidors i regidores srs. Sílvia Farrero Tahull i
Francesc Sentis Escamilla de PDECat i Pilar Romero Grácia de FlC, Montserrat
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Muñoz Madueño i Mari Carmen Marín Hidalgo del PSC-CP, Jordi Moliné Górriz i
Josep Brugarola Arall d'ERC-AM i Juan Miguel Teruel Girol d'lC Verds - EU - AE,
dos vots en contra corresponents als regidors/res srs. Maria Dolores Juncal Santos i
Pedro José Martínez Guindos del PP.
Primer.- Aprovar la sol'licitud prévia de desafectació temporal d'una segona aula de
I'escola les Eres, indicada al plánol adjunt, de superfície útil 39,15 m2 per a la
prestació del servei de llar d'infants als menors de 3 anys, pels cursos 2019-2020 i
següent.

Segon.- Lliurar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el
certificat de I'acord de Ple, la nota registral de la finca objecte de desafectació i els
plánols de I'aula a desafectar, per la seva autorització.

6.. MOCIÓ PNCSCNTADA PER L'ASSOCIACIÓ PER LA CONSERVACIÓ DEL
MEDI NATURAL EL GORG DE CREIXELL MIJATgANT EL GRUP MUNICIPAL
D'ERC-AM.
Comissió lnformativa i de Seguiment de data 9 de maig de 2019
DICTAMEN,

El Gorg és un espai d'aiguamolls d'unes 27 ha situat a la franja marítima del municipi
de Creixell, entre Roda de Bará i Torredembarra, a la comarca del Tanagonés.
Aquest espai era, el 1956, la llacuna més gran entre el delta de I'Ebre i el del
Llobregat. Tanmateix, en els darrers anys, amb Ia implantació d'un cámping i
l'abocament no controlat de runa, I'espai s'havia degradat considerablement. Aquest
ámbit estava classificat dels del 1991 pel Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de
Creixell com a sól ufuanitzable i I'any 2003 hi havia tramitats dos plans parcials: el
de la Marinada el de la Gavina, que preveien Ia construcció de 221 254
h ab itatge s, re spectiv am ent.

i

i

Durant els últims vint anys, grups ecologistes, com el Grup d'Estudi i Protecció dels
Ecosisfemes Catalans - Ecologisfes de Catalunya ((GEPEc-Ecologisfes de
Catalunya)) i l'Associació per a la Conseruació del Medi Natural del Gorg de Creixell
van reclamar la preseruació de l'espai amb I'argument que les condicions naturals
del Gorg eren própies dels ecosr'sfemes dunars, i que era una zona de descans per
a /es aus

i

altres animals.

El 2 de febrer de 2005, el conseller Milá va anunciar el desenvolupament del Pla de
protecció i gestió de /es zones humides per part de la Direcció del Medi Natural i
l'Agéncia Catalana de I'Aigua (ACA). Aquest Pla preveia incorporar els Gorgs de
Creixell al cordó d'aiguamolls de Ia platja de Torredembarra.
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A principi d'abril, el DMAH va treure a exposició pública la proposta d'ampliació del
PEIN Platja de Torredembarra. La proposta passava de 35,31 a 62,03 ha i preveia la
inclusió del Gorg de Creixell. Tanmate,x, es redula l'ámbit de protecció que s'havia
establert en comengar la tramitació de l'expedient administratiu, que anava de Ia
línia de mar fins a Ia carretera N-340. La nova proposta només arribava fins a la línia
del tren. Josep-Lluís Pau, director dels Seryeis Territorials del DMAH, va argumentar
que la nova delimitació responia a I'extensió que tenia la llacuna el 1956.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) va publicar el 29 d'abril de
2004 I'inicií de Ia tramitacíó de I'expedient admínistratiu per incloure al PEIN el
paratge del Gorg de Creixell. El conseller del DMAH, Salvador Milá, va ordenar de
manera preventiva la suspensió cautelar dels projectes urbanístics i e/ Departament
de Política Territorial i Obres Publiques (DPTOP) va aplicar a Ia zona el régim de sd/
no urbanitzable per tal d'evitar gue es degradés més.
Finalment, el 16 de juny, el DMAH va aprovar definitivament el decret 124/2005 que
incloía el Gorg de Creixell dins del PEIN Platja de Torredembarra amb la delimitació
proposada en I'aprovació inicial.
Malgrat que el canvi de regim del terreny van ser dictades instancía superior (DMAH
i DPTOP), a dia de avui , dins del PGOU de Creixell, consten com a sol urbanitzable,
cosa que dificulta enormement la recerca de ajudes per tal de recuperar el espai,
actualment molt malmés ja que seguex sen terreny privat i posa en perill el futur del
espar.

Per altra banda actualment dins del espai PEIN hi ha uns cámpings amb e/s drefs
adquirits préviament a la catalogació de zona PEIN i és oportú que qualsevol mena
d'obra o intervenció dins d'aquest espai, segons indicacions d'urbanisme, cal
disposar d'un pla especial per tal de no agredir la naturalesa de l'entom.
Atesa Ia proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la
Corporació, aquesta la Comissió lnformativa i de Seguiment, per dos yofs a favor
corresponenfs a/s regidors srs/res. Jordi Moliné Góniz (2 vots ERC-AM) i dos vots en
contra coffesponent als regidor{eres srs. Montsenat Muñoz Madueño (2 vots PSCCP) isef absfencions coffesponenfs a/s regidors/eres Sílvia Farrero Tahull (3 vots
PDeCAT), Maria Dolores Juncal Sanfos (2 vots del PP), regidor sr. Juan Miguel
Teruel Girol (1 vot d'ICV-EU-AE) i Pilar Romero Gracia (1 vot de FIC), dictamina
favorablement la proposició presentada i la proposen al Ple de la Corporació, perqué
adopti el conesponent acord.
Primer.- Es faci una modificació puntual del Pla General de Creixell per tal d'establir
a la zona coneguda com el Gorg de Creixell com a zona no urbanitzable.
Segon.- Requerir als propietaris dels Cámpings que ocupis aquest espai protegit per
cl ssclÉsrA,
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qué presentin a aquest ajuntament i al serueis corresponents de Ia Generalitat el Pla
especial d'activitat en zona protegida per tal que la seva activitat s'adeqüi a I'espai
on esfd ubicat.

Tercer.- Que l'ajuntament actui com a mediador amb el(s) propietari(s) o d'altres
agents per tal de restablir en la mesura del possible al seu esfaf natural.
Quart.- Tragar i executar estratégies de manteniment i neteja mitjangant voluntariat.

Cinqué.- Comunicar aquest acord

a

totes les entitats ambientalistes d'arreu del

tenitori.
El president de /a Comissió Informativa i de Seguiment, Jordi Llopart Senenf. Creíxell,
10 de maig de 2019.

El regidor sr. Jordi Moliné Górriz, portaveu del grup d'Esquerra Republicana

de
que
que
consideren
el culpable d'aquest assumpte
Catalunya Acord Municipal, explica
és la Generalitat, que va fer coses a mitges, ordena un Pla Especial d'lnterés Natural
PEIN) i no resolt les activitats que s'hi desenvolupen i les possibilitat de construcció
en trámit, buscant que sigui
d'habitatges, amb plans urbanístics aprovats
punts
que presentem.
que
per
facin
els
ho
resolgui
aixó
cal
es
I'ajuntament

o

El regidor sr. Francesc Sentis Escamilla, delegat de les árees de Medi Ambient,
Cultura, Patrimoni i Esports, diu que el que s'ha de fer és que aixó s'inclogui dins del
Pla General fent una modificació, hem de mirar-ho dins del conjunt del Pla General.

La regidora sra. Maria Dolores Juncal Santos, portaveu del grup del Partit Popular,
posa damunt de la taula que el seu grup ja ho va dir, els propietaris tenen un drets i
uns permisos iés una obligació de I'administració general el resoldre aquesta situació.
Si I'ajuntament es pronuncia sobre aixó el que pot passar és que siguem els
responsables iels que haguem d'indemnitzar.
El regidor sr. Juan Miguel Teruel Girol, portaveu del grup d'lniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida iAlternativa Entesa, diu que es volia passar I'edificabilitat de la
zona afecta pel PEIN alazona entre la carretera N240 i la via deltren.

La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés, comenta que el Pla General ja
recull moltes coses, i inclou els plans, cámpings i usos que estan ara en actiu. No
entenc que haguem de modificar el Pla General per posar una cosa que ja hi és
compresa.

Sotmesa la proposició a la consideració del Ple de la Corporació, el resultat de la
votació ha estat el següent: tres vots a favor corresponents als regidors/eres srs. Jordi
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Moliné Górriz iJosep Brugarola Arall d'ERC-AM i Juan Miguel Teruel Girol d'lC Verds
- EU - AE, cinc vots en contra corresponents als regidors/res srs. Sílvia Farrero Tahull
del PDECat, Montserrat Muñoz Madueño i Mari Carmen Marín Hidalgo del PSC-CP,
Maria Dolores Juncal Santos i Pedro José Martínez Guindos del PP i tres abstencions
corresponents als regidors/eres srs. Jordi Llopart Senent, president, Francesc Sentis
Escamilla de PDECat i Pilar Romero Grácia de FIC , per la qual cosa no havent assolit
la majoria de vots positius (tres) sobre els negatius (cinc), no s'aprova la moció
presentada per "Assos/A clÓ PER A LA CoNSERVACIÓ DEL MEDI NATIJRAL -EL
GORG- DE CRETXELL MTTJANQANT EL GRUP D',ERC-AM.

7.- MOCIÓ OUE PRESENTEN PDCAT, ERC I ICV, AMB LA CUP, ANC I CDR
CRE¡XEL PER A DECLARAR EL MUNICIPI COM A VILA ANTIFEIXISTA.
Comissió Informativa i de Seguiment de data

I

de maig de 2019

DICTAMEN,

El nostre municipi al llarg de la seva historia s'ha caracteritzat per ser una municipi
d'acollida. Durant el segle XX va acollir ciutadans de I'Estat espanyol a la recerca de
feina; i durant aquest segle, ha rebut ciutadans d'aneu del món a la recerca d'una
oportunitat per millorar ies seyes condicions de vida.

Una vila que amb I'esforg de fofs e/s seus velns i veines ha esdevingut referent de la
comarca i ha millorat substancialment Ia seva qualitat de vida. Una vila amb una vida
associativa i participativa molt rica i dinámica que s'ha esforgat en ser integradora,
plural i respectuosa amb la diversitat.

Com ho ha estat d'altres vegades en la seva hisforia, la nostra vila ha de ser
combativa contra tot tipus de racisme, masclisme i, en definitiva, feixisme. Un
combat que només pof ser efectiu des de la unitat i consens de fofes /es forces
demócrates i amb el suport militant de fofes /es yeihes iveíns del nostre municipi.

La crisi socioeconómica mundial que colpeja des de I'any 2007, l'augment de /es
desigualtafs socra/s i el desplegament de discursos populisfes de carácter xenófob i
excloent han permés el reforgament electoral i/o l'emergéncia de partits i moviments
ultradretans com Vox, Respefo, Somatemps, Som Catalans, Plataforma per
Catalunya, Lega Nord a ltália, Vlaams Belang a Bélgica, Llei i Justícia a Polónia,
Alba Daurada a Grécia, Front Nacional a Franga, Partit de Ia Ltibertat a Austria, etc.
Malauradament, el fantasma del neo-feixisme coffe lliurement per tot el planeta. De
cap de les maneres, doncs, és un fenomen exclusiu del nostre territori com
demostren els resultats electorals de Bolsonaro al Brasil, Le Pen a Franga o Salvini
a ltalia o com tenen molt clar individus com Steve Bannon, director executiu de la
campanya presidencial de Donald Trump í ex-conseller del president dels EUA, que
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des de l'agost de 2017 esfd construint una infraestructura global que aplega
moviments d'extrema dreta d'arreu del planeta. Aquesta ultradretanització mundial
ha fet del racisme i la confrontació territorial una borsa de vots que posa en perill la
convivéncia a les nosfres viles i ciutats.

la

proposta presentada per sotmetre-la a la consideració del Ple de la
Corporació, aquesta la Comissió lnformativa i de Seguiment, per srs vofs a favor
corresponenfs a/s regidors srs/res. Sílvia Fanero Tahull (3 vots PDeCAT), Jordi
Moliné Góniz (2 vots ERC-AM) Juan Miguel Teruel Girol (1 vot d'ICV-EU-AE) i cinc
abstencions corresponent als regidors/eres srs. Montsenat Muñoz Madueño (2 vots
PSC-CP), Maria Dolores JuncalSanfos (2 vots del PP) i Pilar Romero Gracia (1 vot de
FIC), dictamina favorablement la proposició presentada i la proposen al Ple de Ia
Corporació, perqué adopti el conesponent acord.

Afesa

i

El president de la Comissió Informativa i de Seguiment, Jordi Llopart Senenf. Creixell,
10 de maig de 2019.

La regidora sra. Montserrat Muñoz Madueño, portaveu del grup del Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés, diu que s'hauria de posar I'altre
extrem de I'esquerra perqué tot és la mateixa radicalitat. Si s'inclou I'extrema esquerra
elseu grup votará a favor.
La regidora sra. Maria Dolores Juncal Santos, portaveu del grup del Partit Popular, diu
el que té el següent tenor literal:

Elfascismo es un movimiento político -social que nació en ltalia de la mano de Benito
Mussolini tras la finalización de la la Guena Mundial. Se trata de un movimiento
totalitario y nacionalista cuya doctrina y las similares en ofros paíseg recibe el nombre
de fascista.
Como ideología, e/ fascismo, es difícil de definir. Originalmenfe, se refería a un
movimiento filosófico-político que existió en rln so/o país ltalia, durante menos de 30
años y que gobernó dicho país entre 1922 y 1943 bajo el mando de Benito
Mussolini.

La característica del fascismo era un nacionalismo extremo en el que por

vía

mediática se excluía a fodos aquellos que dieran imágenes contrarias a la nación.
No entendemos la presentación, de esta moción presentada por los grupos PDCAT,
ERC e ICV con la CUP, ANC y CDR Creixell, en el Orden del Día, de esfe Pleno
Ordinario en un ayuntamiento como elde Creixell.
El Grupo Municipal del Partido Popular de Cataluña en Creixell, votaremos en contra
de un punto que nos parece poco tiene que ver con el interés municipal.
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Ahora bien, si la aprobación del punto, sr'rviese para que no se repitan acciones
separafisfas e independenfisfas, por quienes constantemente /as manifiestan,
podríamos hasfa entenderlo, acciones que discriminan, señalan y diferencian a los
vecinos, crean odio y ponen en peligro la convivencia.
Sotmesa la proposició a la consideració del Ple de la Corporació, aquest acorda per
sis vots a favor corresponents a: sr. Jordi Llopart Senent, president als regidors i
regidores srs. Sílvia Farrero Tahull i Francesc Sentis Escamilla de PDECat, Jordi
Moliné Górriz i Josep Brugarola Arall d'ERC-AM, i Juan Miguel Teruel Girol d'lC
Verds - EU - AE, quatre vots en contra corresponents als regidors/eres srs.
Montserrat Muñoz Madueño i Mari Carmen Marín Hidalgo del PSC-CP, Maria
Dolores Juncal Santos i Pedro José Martínez Guindos del PP i una abstenció
corresponent a la regidora sra. Pilar Romero Grácia de FlC.

Primer.- Declarar Creixell com a "Vila Antifeixista"
Segon.- Condemnar totes les agressions feixistes a la nostra vila, així com totes les
mostres de frivolització d'aquestes.
Tercer.- Mostrar el compromís dels grups municipals de no promoure o donar suport
al discursos populistes, feixistes i racistes que incentiven I'odi contra les persones
migrants, les víctimes de la violéncia masclista, la comunitat LGTBI, la diversitat
religiosa i qualsevol altre diferencia cultural o ideológica.
Quart.- Crear una comissió de treball perqué en el termini de dos mesos estudiT la
modificació de Ies ordenances municipals en els punts relatius a I'ocupació de la via
pública, cessió d'espais municipals i distribució de publicitat, per tal que no es pugui
distribuir propaganda o portar a terme cap activitat que inciti a I'odi, a la violéncia o a
qualsevoltipus de discriminació per raó de I'origen, la nacionalitat, el sexe, la raga, la
religió, la condició social o I'orientació sexual. Aquesta comissió técnica haurá de
dictaminar els canvis que es poden realitzar perqué les modificacions pertinents es
puguin fer efectives en el ple ordinari del maig de 2019.
Ginqué.- Traslladar aquests acords a totes les entitats i associacions del municipi.

8.-

PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO
POPULAR DE CATALUÑYA AL ALCALDE, REFERENTE AL MERCADO
MEDIEVAL CELEBRADO EN CREIXELL EL PASADO FIN DE SEMANA DEL 20 Y
21 DE ABRIL DE 2019.
Sr. Alcalde, al ser anulado por usted el Pleno Ordinario que debía celebrarse el
pasado día 24 de abril, y que en el apartado de "Ruegos y Preguntas" le hubiéramos
cl BscrÉslA,
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formulado, nos vemos obligados a plantearle por escrito y formando parte del orden
del día en esfe pleno extraordinario, la siguiente pregunta:

En el pasado Mercado Medievalque se celebro en nuestro municipio el pasado fin
de semana del 20 y 21 de abril, delante de la puerta del ayuntamiento y utilízando la
sala de plenos como almacén, se pudo obseruar (según fotografías adjuntas) un
puesto de venta de libros que atendía la empleada del ayuntamiento Maria lsabel
Pérez Fontanillas, por lo que entendemos gue era una iniciativa del equipo de
gobiemo.
¿Siendo una íniciativa del equipo de gobierno del ayuntamiento, con qué fin se
realizaba y quien suministro los libros para su venta?
Gracias
El sr. president dóna la paraula a la regidora sra. Sílvia Farrero Tahull, delegada de
les árees de Turisme i Joventut, li contesta el següent:
En primer lloc, dir que m'agrada els rnferessi la lectura i no entenc com s'han adonat
ara, quan aixó porta fent-se fa anys.

ja que coincidia amb sant Jordi i la
parada
posava
la
Fira Medieval, altres vagades
es
a la plaga si no hi havia cap
Aquest any potser Ia parada ha estat més visible
associació que en fes una altra.

Ja que s'rhferessen peltema els explicaré com funciona els llibres de Ia biblioteca

1.

Rebem una subvenció de la Generalitat, de 4.000,00 €, peró no ens donen els
diners. Tenim aguesfs diners assrglnafs per a fer una despesa en llibres, que estan
inclosos en una relació que envia Ia Generalitat. Nosaltres anem demanant llibres de
Ia relació fins que s'exhaureix la dotació económica assignada.

2.

També en rebem una altra de 2.000,00 € i que tampoc rebem diners, peró el
funcionament és diferent. Amb aquesfa subvenció elgue es pretén és promocionar
petites llibreries de proximitat. El preu dels llibres ja ve establert per la llibreria i és el
gue es cobra íntegrament, a canvi dóna del totalgue es cobra de Ia venda de llibres
per sant Jordi, un 12% a la Biblioteca municipal. La venda gue es va fer va recaptar
1.998,00 €, per tant tenim 240,00€ per a gastar per adquirir llibres per la biblioteca.
Amb accions com aquesta, la biblioteca municipal de Creixell pot tenir les novetats
acabades de softir al mes d'abril. No es pretén guanyar cap fortuna sinó de donar un
seruei a la gent que vol adquirir llibres per sant Jordi. Les biblioteques municipals de
Catalunya tenim permís per a vendre llibres, sempre que reverteixi a la biblioteca.

Segons em consta,

la

persona que estava atenent

la parada i que és

una
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treballadora de l'ajuntament no estava fent hores extra,
laboral sínó que estava fent-ho de manera voluntária.

ni estava dins de l'horari

El regidor sr. Juan Miguel Teruel Girol, portaveu del grup d'lniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa manifesta que está d'acord amb la
iniciativa de I'ajuntament.

9.. DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS.
A continuació el sr. secretari dóna compte dels decrets i resolucions dictats
Des del número 112019 de data 2 de gener de 2019 fins al 29512019 de data 30
d'abril de 2019.

Els onze regidors presents dels onze que formen el consell plenari es donen per
assabentats.

IO.. PRECS I PREGUNTES.
Montserrat Muñoz Madueño, como portavoz del Grupo municipaldel PSC-CP
EXPONE:

Que el pasado día 28 de febrero después de la Comisión lnformativa de Seguimiento
Extraordinaria que se celebró, se nos planteó un calendario con las posibles fechas
para
realización de /os plenos ordinarios, extraordinarios
comisiones
gue
que
informativas, dado
se tenían
acomodar dos sesiones extraordinarias de
plenos entre /os p/enos ordinarios, que están establecidos, con el fin de buscar
consenso entre los miembros del pleno. Se consensuaron como fechas para su
celeb racíó n I a s sig u ie nte s :

y

la

07 de mazo

Pleno extraordinario

14 de marzo

21 de mazo

Comisión lnformativa y de Seguimiento lClS/
Pleno Ordinario

01 de abril

Pleno Extraordinario (Elecciones)

10 de abril

CIS (tocaba el día 11) no celebrada

24 de abril
30 de abril

Pleno ORDINARIO (tocaba 18 jueves sanfo/
NO CONVOVADO
Pleno extraordi nario (Elecciones)
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09 de mayo

Comisión I nformativa de Segu imiento

16 de mayo

Pleno Ordinario

12 de

junio

Pleno último de la legislatura

Este calendario se ha ido cumpliendo mejor o peor, hasta llegar a la CIS del día 10 de
abril que según se nos comunicó no se convocaba por ""falta de asuntos"". De la
misma manera se ha dejado de convocar el pleno ORD/NARIO de fecha 24 de abril,
según se acordó por todos los grupos municipales, ya que al caer ese pleno en el día
de jueves santo se modificó su fecha.
Et Pteno de ta Corporación de fecha 17 de diciembre de 2015 ACORDÓ por mayoría

de /os miembros que lo formaban, modificar el régimen de sesiones plenarias
pasando a celebrarse eltercer jueves de mes a las 19,00 horas de todos /os meses
del año, a excepción del mes de agosfo gue se consideraría inhábil. Esfo se ha ido
cumpliendo hasta gue se ha dejado de convocar el pleno ordinario del mes de abril,
por exclusiva y arbitraria decisión del señor alcalde, sin ningún tipo de explicación y
sin que se nos haya comunicado un cambio de fecha al respecto.

La no celebración de un Pleno Ordinario VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL
que tenemos /os regidores integrantes del pleno para participar en /os asunfos
municipales pese al acuerdo adoptado en fecha 17 de diciembre de 2015 para el
funcionamiento de esfas sesiones por el Pleno de la Corporación.
La no celebración de un pleno ordinario por omisión de la convocatoria por parte del
señor alcalde, IMPIDE a los ediles gue formamos parte de ese pleno, ejercer nuestro
derecho al control y físcalización de los asuntos municipales en la labor de gobiemo
que nos ha sido encomendada por nuestra condición de concejales integrantes del
Pleno representanfes de parte de la población.
La ley de Bases de Régimen Local dispone que son sesrbnes ordinarias (del Pleno)
aquellas cuya peiodicidad esfé preestablecida por acuerdo del propio pleno dentro
de /os 30 días siguientes al de /a sesón constitutiva. Esfe régimen de sesiones fue
modificado por el propio Pleno en fecha 17 de diciembre de 2015 como ya se ha
dicho, lo que hace que al estar acordado otro régimen de periodicidad por el propio
pleno, se a.¡usfe a lo establecido en la Ley de Bases.
La no celebración del pleno supone una vulneración de la Ley de Bases de Régimen
Local y del acuerdo adoptado en el Pleno de 17 de diciembre de 2015, por parte del
máximo representante del ayuntamiento como es el Alcalde.
Por todo ello, como porfavoz del Grupo municipal del PSC-CP SOLICITO
Que se convoque el pleno ordinario del mes de abril, que debía haberse celebrado
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el día 18 de abril y que por caer en jueves sanfo fodos los portavoces de los grupos
municipales acordamos trasladarlo al día 24 de abril, el cual no ha sido convocado
por única y arbitraria decisión del sr. alcalde sin motivo aparente y con el único fin de
eludir el derecho de fiscalización que tenemos /os regidores integrantes del Pleno,
VULNERANDO un derecho fundamental que tenemos /os regidores en la
fiscalización de los asunfos municipales.
Creixell 26 abril de 2019.

llmo

Sr.

Alcalde del Ayuntamiento de Creixelly Sr. Secretario del Ayuntamiento.

Davant d'aquesta petició el sr. president manifesta que acabat aquest consell plenari
s'en celebrará un altre corresponent a I'ordinari del mes d'abril.

La regidora sra. Maria Dolores Juncal Santos, portaveu del grup del Partit Popular,
pregunta per la convocatória de la plaga interina de I'inspector de la Policia,
considera que hagués estat més lógic deixar-ho pel proper equip de govern.

El regidor sr. Juan Miguel Teruel Girol, portaveu del grup d'lniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Unida i Alternativa Entesa, pregunta al grup del partit popular que
hi ha de la noticia que s'obrirá un judici oral en contra de I'anterior alcalde i el regidor
delegat de personal per la contractació de personal amb I'informe desfavorable del
sr. secretari.
La regidora sra. Maria Dolores Juncal Santos, portaveu del grup del Partit Popular,
respon que pel que ella sap I'interessat no té cap notificació deljutjat.

li

El regidor sr. Jordi Moliné Górriz, portaveu del grup d'Esquerra Republicana de
Catalunya Acord Municipal, pregunta per les obres del Camí de la Ermita.

1. L'ajuntament

2.

3.
4.
5.

6.

va ordenar aquesta actuació?
En quin projecte es va plasmar aquesta actuació?
Va haver licitació?
Quin ha sigut el cost?
Si s'ha fet amb coneixament o permís de la propietat? Perqué en principi és
un camí privat.
Com és que s'ha destinat diners públics per fer actuacions a una propietat
privada?

El sr. president li diu que com que aquestes qüestions estan dins del projecte i la
contractació, se li facílitará una cópia de I'expedient de la contractació, donant així
per contestades les preguntes.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar per ordre de la presidéncia s'aixeca
cl esclÉsrA,
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la

sessió a un quart de deu de la nit, de la qual s'estén aquesta acta de qué certifico.
El president,

El secretari,

/

Jordi Llopart iSenent.

Ma. Piqué iCugat.

