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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DUTA A TERME PEL PLE DE L’AJUNTAMENT,  25 DE 

MARÇ DE 2019 ------------------------------------------  

 

Hi assisteixen: 

- Àngel Xifrè Arroyo, alcalde 

- Rosa Guerrero Guiamet, regidora, que entrarà en el moment en què es dirà 

- Manel Martínez Queralt, regidor , que entrarà en el moment en què es dirà 

- Oriol Calabuig Navarro, regidor  

- Gemma Sánchez Altes, regidora 

- Josep Canals Angles, regidor 

- Carles Ferre Merino, regidor 

- Gemma Dilla Martín, secretària 

 

No hi assisteixen: 

- Josep Llonch Rafecas, regidor 

- Albert Loran Benavent, regidor 

 

Almoster,  25 de març de 2019 , a les  19.30 hores del vespre, al Saló de Plens de 

l’Ajuntament  ubicat en el carrer Pare Aymami, 14, d’Almoster, es reuneix en sessió 

ordinària i en primera convocatòria el Ple de la Corporació municipal, sota la 

presidència de l’alcalde  i els regidors especificats al marge, i com a fedatària, la 

secretària. 

 

Ordre del dia: 

 

1. Aprovació acta de la sessió  ordinària de data   17 de desembre de 2018. 

2. Aprovació acta de la sessió  extraordinària de data  14 de febrer de 2019. 

3. Ratificació decret de l’alcaldia d’aprovació del  calendari de recaptació 2019. 

4. Donar compte al Ple del Pla Pressupostari mig termini 2020-2022 aprovat per 

decret de l’alcaldia. 

5. Proposta de l’alcaldia de devolució de la garantia definitiva de l’obra “Obres 

complementàries del nou ajuntament”. 

6. Proposta de l’alcaldia de declaració extemporani recurs contra liquidació 

QQUU Picarany. 

7. Proposta de l’alcaldia d’aprovació de l’informe  del projecte de condicionament 

de la carretera T-3231 d’Almoster a la Selva del camp, variant d’Almoster 

aprovat inicialment per la Diputació de Tarragona. 

8. Aprovació inicial del projecte  “ Pavimentació i serveis del carrer Joan Bertran 

A Almoster “ 

9. Proposta acord del ple de la corporació: relatiu al model de control intern 

simplificat en règim de fiscalització  i intervenció limitada prèvia 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’assistència per implementar el 

model de funció interventora aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i 

de les Terres de l’Ebre, aprovada la seva prestació per decret de la diputació 

de Tarragona de data  18 d’octubre de 2018.  

10. Proposta de l’alcaldia modificació OF numero 1 reguladora de l’Impost sobre 

Bens Immobles . 

11. Proposta de l’alcaldia modificació OF numero 9 reguladora de les taxes serveis 

cementiri 

12. Proposta de l’alcaldia de modificació del ROM . 
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13. Declaració interès general obres Plaça Josep Rosselló 6/bonificació impost. 

Exp. 1/2019 

14. Declaració interès general obres  /bonificació impost. Exp. 2/2019 

15. Canvi nom nínxols 10 i 26  a favor  del Sr. Pere Barbarà Fort i nínxol 62 a 

nom de la Sra. Roser Barbarà Fort. 

16. Relació de decrets 1/2019. 

17. Informes de l’equip de govern. 

18. Torn de precs i preguntes  

 

 

Desenvolupament de la sessió  

L’alcalde explica que els regidors Rosa Guerrero Guiamet i Manel Martínez Queralt 

arribaran ( del grup municipal ERC - AM) més tard ja que tenien compromisos i excusa 

l’assistència del regidor Josep Llonch Rafecas ( ERC -AM) . 

 

El regidor Josep Canals Angles, portaveu del grup municipal PDeCat excusa 

l’assistència del regidor Albert Loran Benavent. 

 

1.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA  17 DE DESEMBRE DE 

2018.  

Com sigui que l’acta ha estat lliurada als membres del Ple, juntament amb la 

convocatòria d’aquesta sessió ordinària, es proposa donar-la per llegida. 

L’alcalde demana als membres assistents si tenen alguna consideració o esmena a fer. 

 

Es procedeix a la votació i per unanimitat dels membres presents, 5 vots a favor,  

s’aprova l’acta .  

 

 

2.- APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA DE DATA  14 DE FEBRER DE 

2019. 

Com sigui que l’acta ha estat lliurada als membres del Ple, juntament amb la 

convocatòria d’aquesta sessió ordinària, es proposa donar-la per llegida. 

L’alcalde demana als membres assistents si tenen alguna consideració o esmena a fer. 

 

Es procedeix a la votació i per unanimitat dels membres presents, cinc  vots a favor,  

s’aprova l’acta .  

 

 

Abans de continuar amb l’estudi dels assumptes inclosos a l’ordre del dia l’alcalde 

explica que la senyora C. F. P. treballadora de l’ajuntament durant més de 30 anys 

que s’ha jubilat el dia 31 de desembre de 2018 i vol fer-li un reconeixent   fent que 

consti en acta una dedicació a la mateixa en agraïment als anys de serveis prestats.  

 

 

3.- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL  CALENDARI DE 

RECAPTACIÓ 2019. 

El decret literalment diu: 

 
“Des de BASE, Gestió d’Ingressos Locals, de la Diputació de Tarragona, es va sol·licitar que 
s’acordés el calendari de recaptació voluntària per a l’exercici 2018. 
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A tal efecte, seguint els períodes fixos de pagament voluntari ja establerts per BASE, com és de 
L’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, L’Impost sobre Activitats Econòmiques, l’Impost 

sobre Béns Immobles Urbans i L’Impost sobre Béns Immobles Rústics, i seguint els mateixos 
períodes ja establerts en l’exercici anterior pel que fa als altres impostos i taxes, i en exercici de 
les atribucions que legalment m’estan conferides  
 
RESOLC, 
PRIMER. Aprovar el Calendari de recaptació voluntària per a l’exercici 2019: 
 

1.IMPOSTOS  
 
1.1. Del  29 de març de 2019 fins al 29 de maig de 2019 , l’Impost de Vehicles de Tracció 

Mecànica. 
1.2. Del 28 de juny de 2019 fins al 30 d’agost de 2019, l’Impost sobre Béns Immobles Urbans. 
1.3. Del 28 de juny de 2019 fins al 30 d’agost de 2019, l’Impost sobre Béns Immobles Rústics. 
1.4. Del 30 de juliol de 2019 fins al 30 de setembre de 2019, l’Impost sobre Activitats 

Econòmiques. 
 
2. TAXES (cobrament anual/semestral ) 
 
2.1. Del 26 d’abril al 28 de juny de 2019  (cementiri). 
2.2. Del 26 d’abril al 28 de juny de 2019  ,primer semestre, i,  del  30 d’octubre de 2019 al  30 

de desembre de 2019 ,segon semestre  (escombreries)  
 
3. TAXES (de venciment inferior a un any)  
 
3.1. Del 29 de gener al 29 de març de 2019  = 4art trimestre, aigua domiciliària i clavegueres 
any 2018. 
3.2. Del 26 d’abril  al 28 de juny de 2019 = 1r trimestre, aigua domiciliària i clavegueres any 

2019. 
3.3. Del 30 de juliol al 30 de setembre  de 2019 =  2n trimestre, aigua domiciliària i 
clavegueres any 2019. 
3.4. Del 30 d’octubre al 30 de desembre  de 2019 = 3r trimestre, aigua domiciliària i  
clavegueres any 2019. 
3.5. Del 29 de gener  al 30  de març de 2020 =  4art  trimestre, aigua domiciliària i clavegueres 
any 2019. 

 
SEGON.- Que es doni compte al Ple ne la propera sessió que es dugui a terme per a la seva 
ratificació. “ 
 
L’alcalde explica el decret. 
 

En aquest moment entra el regidor Manel Martínez Queralt del grup municipal ERC-

AM. 
 

Es procedeix a la votació i per unanimitat dels membres presents, sis vots a favor, es 

ratifica el decret de l’alcaldia d’aprovació del calendari de recaptació voluntària per a 

l’exercici 2019. 

 

 

4.- DONAR COMPTE AL PLE DEL PLA PRESSUPOSTARI MIG TERMINI 2020-2022 

APROVAT PER DECRET DE L’ALCALDIA. 

Es dona compte al Ple del Decret d’aprovació del Pla pressupostaria a mig termini 

2020-2022 . 
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El Decret literalment diu: 

 
“FETS 

1. Cal aprovar el pla pressupostari a mig termini abans del dia 15 de març de l’exercici en 
curs. 
 

2. L’alcaldia ha proposat unes previsions d’ingressos i despeses per al període 2020-2022 i  

ha resol iniciar l’expedient d’aprovació del pla pressupostari a mig termini així com 
encarregar a la Intervenció l’emissió de l’informe corresponent. 

 
FONAMENTS JURÍDICS  

1. L’article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que abans del 15 

de març de cada any, d’acord amb la informació disponible sobre l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i deute públic, remetran els plans pressupostaris a mig termini en què 
s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals.  
 

2.  L’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera estableix que s’ha d’elaborar un pla pressupostari a mig termini 

que s'inclourà en el Programa d'Estabilitat, en què s'emmarcarà l'elaboració dels 
pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària 
coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat 
amb la regla de despesa. 
 

El pla pressupostari a mig termini abastarà un període mínim de tres anys i contindrà, entre 
altres paràmetres: 

 
a) Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de despesa de les 

respectives administracions públiques. 
b) Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant 
la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, 
com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. 
c) Els principals supòsits en què es basen aquestes projeccions d'ingressos i despeses. 

d) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar la sostenibilitat a llarg 
termini de les finances públiques. 

 
3. L'article 4.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, disposa determina que la 

remissió de la informació econòmica- financera corresponent a les corporacions locals 
correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions.  
Per tot això, i en us de les facultats que legalment m’estan conferides, 
 
RESOLC, 
 

1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini per al període 2020-2021  amb el següent 

detall: 

  PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 

INGRESSOS 2020 2021 2022 

Capítol 1 538.330 543.713 549.150 

Capítol 2 5.656 5.713 5.770 

Capítol 3 1.132.774 1.144.101 1.155.542 

Capítol 4 317.145 319.816 322.515 

Capítol 5 1.050 1.050 1.050 
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Ingressos corrents  1.994.955 2.014.394 2.034.027 

Capítol 6 0 0 0 

Capítol 7 15.000 15.000 15.000 

Ingressos de capital 15.000 15.000 15.000 

Capítol 8 0 0 0 

Capítol 9 0 0 0 

Ingressos financers 0 0 0 

INGRESSOS TOTALS  2.009.955 2.029.394 2.049.027 

        

DESPESES 2020 2021 2022 

Capítol 1 424.102 434.704 443.399 

Capítol 2 689.200 689.200 689.200 

Capítol 3 1.700 1.700 1.700 

Capítol 4 19.600 19.600 19.600 

Capítol 5 0 0 0 

Despeses corrents  1.134.602 1.145.204 1.153.899 

Capítol 6 80.000 80.000 80.000 

Capítol 7 0 0 0 

Despeses de capital 80.000 80.000 80.000 

Capítol 8 0 0 0 

Capítol 9 0 0 0 

Despeses financeres 0 0 0 

DESPESES TOTALS  1.214.602 1.225.204 1.233.899 

 

presenta durant tot el pla pressupostari el compliment dels objectius d’estabilitat i de la 
regla de la despesa d’acord amb el següent detall: 

 
OBJECTIU ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA: 2020 2021 2022 

Superàvit/Dèficit no financer 795.353 804.189 815.128,42 

Ajustos 648.442 654.927 661.476,14 

Capacitat / Necessitat de 
finançament 1.443.795 1.459.116 1.476.605 

COMPLIMENT REGLA DE 
LA DESPESA 2020 2021 2022 

Despesa màxima  3.185.713,98 1.185.239,61 1.196.170,84 

Despesa pressupost 1.149.601,95 1.160.204,50 1.168.898,59 

Marge Regla despesa 2.036.112,03 25.035,11 27.272,25 

OBJECTIU DEL DEUTE 2020 2021 2022 

Deute viu 0,00 0,00 0,00 

Ingressos corrents ajustats 1.994.954,53 2.014.393,57 2.034.027,01 

Rati de deute viu 0,00% 0,00% 0,00% 

 
2. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri 

d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de 
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica  2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. “ 
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La secretaria explica el Pla pressupostari a mig termini. 

 

Els/Les  regidors/es es donen per assabentats/des. 

 

 

5.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DE 

L’OBRA “OBRES COMPLEMENTÀRIES DEL NOU AJUNTAMENT”. 

La proposta literalment diu: 

 
“Vista la sol·licitud presentada per I. M.P. F., en representació de la mercantil  COSNTECNIA 

3,SL amb CIF B43117241, en qualitat d'adjudicatari del contracte d’obres  complementàries al 
nou Ajuntament   en la qual sol·licita la devolució de la garantia definitiva per import de  
5.219,64  € , dipositada per fer front a la correcta execució del  referit contracte administratiu. 

_ 
Considerant que per decret de l’alcaldia de data  21 de desembre de 2012 en exercici de les 

atribucions delegades pel Ple en la sessió de data 29 d’octubre de 2012. 

Atès que el dipòsit de la garantia  esmentada va ser correctament realitzat per l'adjudicatari del 
contractes administratiu. 

_ 
Vist que el  contracte administratiu  va ser formalitzat amb data  28 de desembre de 2012   i 
que a la clàusula quarta  de la formalització del  esmentat contracte administratiu es recollia la 
previsió dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars que preveien un termini de garantia 

de 60 mesos , de forma que, un cop finalitzat el contracte administratiu, transcorregut el 
termini esmentat de garantia i verificat que s'hagi complert satisfactòriament l'objecte del 
contracte administratiu, procedirà la devolució de la garantia definitiva. 

_ 
Vist l'informe tècnic favorable emès per l’enginyer director de les obres. 

_ 

Vist l'informe jurídic emès per la secretaria interventora de l’Ajuntament. 

_ 
Vist l'informe de Tresoreria favorable sobre la devolució de les garanties definitives sol·licitades. 

_ 
Considerant el que preveu l'article 102 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic -TRLCSP-, 
(que s’aplica conforme al règim transitori de la Llei 9/2017)  així com en allò previst als articles 
61 i següents del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques -RGLCAP-. 

_ 
Considerant que  el Ple  és l'òrgan de contractació per al present supòsit, a tenor del que 

disposa la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic -TRLCSP-. 

_ 
Per tot el que s'ha exposat, proposo al Ple que decidirà el que cregui mes adient que:  

_ 
PRIMER.-Autoritzar la devolució a la mercantil COSNTECNIA 3,SL amb CIF B43117241 , en 

qualitat d'adjudicatari del contracte d’obres  complementàries al nou Ajuntament   en la qual 
sol·licita la devolució de la garantia definitiva per import de  5.219,64  € , dipositada per fer 
front a la correcta execució del  referit contracte administratiu. 

_ 
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SEGON.- Donar trasllat a la Tresoreria de l'Ajuntament la present resolució per tal que 
procedeixi a la devolució de la garantia definitiva prestada. 

_ 
TERCER.- Notificar  el present acord als interessats en l'expedient.” 

 

L’alcalde explica la proposta. 

 

Es procedeix a la votació i per unanimitat dels membres presents, sis vots a favor,  

s’aprova la proposta de retornar la garantia definitiva a l’empresa CONSTECNIA 3 SL 

que va ser dipositada per les Obres Complementàries al nou ajuntament.  

 

 

6.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE DECLARACIÓ EXTEMPORANI RECURS CONTRA 

LIQUIDACIÓ QQUU PICARANY. 

La proposta literalment diu: 
 
“1. ANTECEDENTS 
1.1. En data 23 de febrer de 2009 , el Ple de l’Ajuntament , va acordar, en execució de 

sentència:  
“1. Incoar expedient en execució de la sentencia 268/08 per a la recepció de les obres 

d’urbanització de El Picarany. 
2.Requerir a l’Entitat Urbanística de Conservació per tal que en termini de dos mesos 
aporti la documentació assenyalada en l’article 169 del Reglament de la Llei d’Urbanisme 
per tal que l’ajuntament pugui comprovar en el termini de tres mesos que l’obra ha 
estat realment executada conforme a les previsions d’urbanització del projecte 
d’urbanització i conveni signat a l’any 1999. 

.../... 
 

1.2. En data 31 de maig de 2010 , prèvia la tramitació del corresponent expedient, el Ple de 
l’ajuntament acorda: 
1. “No recepcionar les obres d’urbanització de la urbanització El Picarany d’acord amb 
els informes tècnics emesos. 
2. Notificar aquest acord a l’Entitat urbanística de Conservació de la Urbanització  

Picarany , assabentant-li que contra aquest acord podrà interposar recurs contenciós 
administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de la seva notificació davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona. Alternativament podrà interposar recurs 
potestatiu de reposició en el termini d’un mes a comptar des de la seva notificació i 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat.  
3. Iniciar els tràmits per canviar el sistema d’actuació en la urbanització El Picarany .” 

 

1.3. En data 26 d’octubre, prèvia la tramitació del corresponent expedient l’alcaldia, entre 
d’altres coses, resol: 
“...../.... 
TERCER.- Aprovar definitivament el canvi de sistema i establir el sistema de 
cooperació. 

QUART.- Encarregar al senyor Alfred Lerga Ramos, el corresponent projecte 

d’adequació d’urbanització per tal d’adequar la Urbanització El Picarany a les condicions 
legals establertes i poder recepcionar - la. 
...../.....” 
 

1.4. Per resolució de l’Alcaldia  de data 27 de setembre de 2012 es va resoldre aprovar 
inicialment el Projecte d’urbanització titulat  “Arranjament de la pavimentació i els 
serveis de la urbanització Picarany a Almoster “, redactat pel servei d’Enginyeria de la 

Diputació de Tarragona. Que en la mateixa Resolució es va resoldre obrir un període 
d’informació pública d’un mes. 
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1.5. Amb posterioritat , arrel de les sentències judicials que s’anaven emeten i que eren 

favorables a l’ajuntament ( es ratifica pel TSJ la no recepció de la urbanització,  la no 
responsabilitat de l’ajuntament i es declara vàlid el canvi de sistema d’actuació) i del  
canvi de Junta de l’EUC entre aquesta i l’ajuntament, es van mantenir converses entre 
l’EUC ( els seus representants) , l’ajuntament i les advocats de l’EUC per tal de trobar 
una solució favorable als interessos dels veïns, per la qual cosa  el president de la Junta 
de l’EUC en data 30 de setembre de 2014, va presentar un escrit exposant que era  
voluntat de l’EUC de la urbanització  Picarany   que es recepciones la mateixa  però que 

s’executessin les obres al menor cost possible pels veïns , que fossin el menys oneroses 
possibles i , per això , explicava, havien contractat un equip tècnic per emetre un 
informe de la situació de la urbanització i com abaratir costos i que ho presentarien tant 

bon punt ho tinguessin redactat i ho presentarien com una al·legació al projecte inicial . 
 

1.6. El senyor F. N. A. ,com a president de l’EUC de la Urbanització El Picarany va presentar 
escrit amb l’informe i les  al·legacions al projecte    el 11 de novembre de 2014. 

 
1.7. En data 3 de febrer de 2015  el president de l’entitat presenta escrit amb les 

al·legacions realitzades aclarides i dient que substituïen a l’anterior escrit. 
 

1.8. Les al·legacions van ser resoltes per decret de l’alcaldia de data 25 de març de 2015, i 
es resol aprovar definitivament  el projecte d’Arranjament de la pavimentació i els 

serveis de la urbanització Picarany a Almoster amb les modificacions pertinents 
derivades de les al·legacions estimades . 
  

1.9. Per decret de l’alcaldia de data 22 d’octubre de 2015 , s’inicia expedient per a 
l’aprovació del projecte de reparcel·lació econòmica de la Urbanització Picarany i es 
sol·licita al Registre de la Propietat que procedeixi a inscriure l’anotació registral de la 
resolució al marge de les finques enumerades al decret i incloses dins de la urbanització 

Picarany. 
 

1.10. En data 26 de febrer de 2016  s’aprova inicialment, per decret de l’alcaldia el projecte 
de reparcel·lació econòmica de la urbanització de El Picarany.  
 

1.11. Per decret de l’alcaldia de data 11 de novembre de 2016 es resol, Retrotraure tot 
l’expedient al moment d’aprovació inicial ateses la presentació d’unes al·legacions i 

aprovar inicialment de nou el corresponent projecte de reparcel·lació econòmica 
modificat conforme a les al·legacions . 
 

1.12. Conforme a la normativa s’exposa al públic, el nou projecte de reparcel·lació econòmica 
,  pel termini d’un mes, mitjançant publicació al BOPT (numero 226 de data 28 de 
novembre de 2016) , a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit 

municipal ( Diari de Tarragona de data 23 de novembre de 2016) , al tauler d’anuncis 
de la Corporació així com  a la pàgina web de l’ajuntament i, simultàniament  es va 
concedir audiència als interessats, notificant - se la resolució de l’alcaldia a tots els 
propietaris. 
 

1.13. Per decret de l’alcaldia de data 25 de maig de 2017, que es va publicar en el BOP  núm. 
113  de data 13 de juny de 2017 i que ha estat inscrit al Registre de la Propietat 

numero 2 de Reus  es va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació econòmica 
de la urbanització Picarany, notificant-se a tots el propietaris i publicant-se els anuncis 
preceptius. L’esmentat projecte de reparcel·lació econòmica  inclou el compte de 
liquidació provisional, mitjançant el qual s’imputa a cada finca adjudicada les despeses 
d’urbanització que li corresponen. 
 

1.14. Per acord del Ple de data de 24 de novembre de 2017 es va aprovar  liquidació de 

Quotes d’Urbanització provisionals per al seu pagament anticipat i fraccionament, de les 
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parcel·les incloses al Projecte de reparcel·lació econòmica de la Urbanització Picarany i 
es va fer la notificació individual a cada propietari. 

 
1.15. En data 21 de desembre de 2017 es notifica l’acord a SOLVIA ACTIVOS SA. 

 
1.16. En data 9 de maig per decret de l’alcaldia es rectifica una errada material observada a 

l’acord del Ple d’aprovació de les   liquidació de les quotes d’urbanització per al seu 
pagament anticipat i fraccionament. 
 

1.17. En data 29 de maig de 2019 es notifica el decret de rectificació a SOLVIA ACTIVOS SA. 
 

1.18. En data 2 de novembre de 2018 BASE, notifica la liquidació de la QU a SOLVIA ACTIVOS 

SA, en virtut de la delegació efectuada per l’Ajuntament. 
 

1.19. En data 25 de febrer de 2019, per correu administratiu, SOLVIA ACTIVOS SA, presenta 
recurs de reposició contra la liquidació efectuada. 

 
1.20. L’ajuntament , s’ho traspassa a  BASE per a la seva resposta. 

 
1.21. BASE el retorna a l’entendre que es tracta d’un acte de gestió i adjunta la liquidació i el 

justificant de notificació. 
 

2. FONAMENTS DE DRET 

2.1.  L’article 112 de la Llei 39/2015, de 1’1 d’octubre que regula el Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques disposa que “ 1.  Contra las resoluciones y los 
actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, 

determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o 
perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los 
interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en 

cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de 
esta Ley…/….”. 

 

2.2.  L’ article 116 de la Llei 39/2015, disposa que “Serán causas de inadmisión las siguientes: 

a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra 
Administración Pública. El recurso deberá remitirse al órgano competente, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 14.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 
b) Carecer de legitimación el recurrente. 

c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso. 
d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. 
e) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento “. 

 

2.3. L’ article 123 de la Llei 30/2015, estableix que “1. Los actos administrativos que pongan fin 

a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el 
mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo. 
2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 

expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto. 

 

2.4. L’ article 124 de la Llei 30/2015, estableix que “1. El plazo para la interposición del recurso 

de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. …/…. 3. Contra la resolución de un 

recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.” 
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Per tot això, es proposa al Ple que decidirà el que cregui més adient: 

 
PRIMER .- Inadmetre a tràmit per extemporani el recurs de reposició presentat per 
SOLVIA ACTIVOS SA contra la liquidació de Quota d’Urbanització notificada en data 2 de 
novembre de 2018. 
 
SEGON.-   Notificar la present resolució al recurrents assabentant-los que contra la 
mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a 

comptar a partir del dia següent al de la seva notificació. 
 
TERCER.- Traslladar a BASE aquesta resolució als efectes adients. “ 

 

L’Alcalde explica la proposta.  

 

Es procedeix a la votació i per unanimitat dels membres presents, sis vots a favor,  

s’aprova la proposta de l’alcaldia.  

 

 

7.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE L’INFORME  DEL PROJECTE DE 

CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA T-3231 D’ALMOSTER A LA SELVA DEL CAMP, 

VARIANT D’ALMOSTER 

La proposta literalment diu: 

 
“La Diputació  va trametre el Projecte de condicionament de la carretera T-3231 D’Almoster a la 
Selva del Camp, variant d’Almoster, amb un pressupost d’execució per contracta de 
5.064.528,85 € , aprovat inicialment pel Ple de la Diputació en sessió del dia 30 de novembre 
de 2018 per tal que fos sotmès a informe de la Corporació.  

 
Es va sol·licitar als tècnics informe que va ser emes en data 25 de febrer de 2019 . 
 

L’informe emes conclou que : 
“.../....Els serveis tècnics municipals , respecte el document presentat “Projectei de 
condicionament  de la carretera T-3231 d’Almoster a la Selva del Camp, variant d’Almoster amb 
número d’expedient P12/18-SAT considera adequat segons la proposta de traçat decidit.../....”. 
 
Per tot això i ates, que l’informes segons sol·licita la Diputació de Tarragona ha d’estar aprovat 
per la Corporació Municipal, proposo al Ple que decidirà el que cregui més adient l’adopció del 

següent acord: 
 

1. Aprovar l’informe emes pels tècnics municipals en data  25 de febrer de 2019  relatiu al 
projecte de condicionament de la carretera T-3231 D’Almoster a la Selva del Camp, 
variant d’Almoster, aprovat inicialment  pel Ple de la Diputació en sessió de data 30 de 
novembre de 2018. 

2. Trametre certificat de l’acord del Ple a la Diputació de Tarragona als  efectes adients.” 

 

L’alcalde explica la proposta. 

 

Es procedeix a la votació i per unanimitat dels membres presents, sis vots a favor,  

s’aprova l’informe emès.  
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8.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE  “ PAVIMENTACIÓ I SERVEIS DEL CARRER 

JOAN BERTRAN A ALMOSTER “ 

La proposta literalment diu: 

 
“ANTECEDENTS 

L’Ajuntament d’Almoster té previst executar  obres de pavimentació i serveis del carrer Joan 
Bertran del municipi d’Almoster.  
 
L’ajuntament va encarregar la redacció del projecte “Pavimentació i serveis del carrer Joan 
Bertran A Almoster “ a l’enginyer Alferd Lerga Ramos. 
 
El projecte  redactat té un pressupost d’execució  de 181.109,21  € més 38.032,93 € ( IVA 21% 

),  en total  219.142,14 €. 
 
Resultant que per la Presidència es va incoar expedient per  a l’aprovació del projecte 
“Pavimentació i serveis del carrer Joan Bertran a Almoster “redactat per l’enginyer Alferd Lerga 
Ramos. 
 
Considerant que el projecte s’ajusta al que preveuen els articles 234 i 235 del Text Refós de la 

Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, i al Títol I del Decret del Consell 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals –ROAS-. 

_ 
Considerant així mateix que el projecte i la documentació que l’integra, s’ajusta al que estableix 
l’article 233 de la Llei de contractes del Sector Públic de 8 de novembre de 2017 , i articles 125 i 

ss del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques –RGLCAP-, 
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

_ 
Vistos els informes que obren a l’expedient , segons allò establert a la Disposició Addicional 

Segona de la Llei 9/2017, del 8 de novembre  
 
PROPOSO al Ple que decidirà el que cregui més adient: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte “ Pavimentació i serveis del carrer Joan Bertran A 
Almoster “ redactat per l’enginyer Alferd Lerga Ramos i amb  un pressupost d’execució de 
181.109,21  € més 38.032,93 € ( IVA 21% ),  en total  219.142,14 €. 
 

SEGON.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis d’aquest 

Ajuntament i al seu lloc web, per tal que durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir 
del dia següent al de publicació al BOP, els ciutadans puguin presentar les al·legacions que 
considerin oportunes. 

_ 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat 
definitivament el projecte, per a la qual cosa l’Alcaldia ordenarà els tràmits necessaris per a la 

seva publicació.” 

 

L’alcalde explica la proposta. 

 

Es procedeix a la votació i per unanimitat dels membres presents, sis vots a favor,  

s’aprova el projecte.  

 

 

 

 

mailto:aj.almoster@altanet.org


9.- PROPOSTA ACORD DEL PLE DE LA CORPORACIÓ: RELATIU AL MODEL DE CONTROL 

INTERN SIMPLIFICAT EN RÈGIM DE FISCALITZACIÓ  I INTERVENCIÓ LIMITADA 

PRÈVIA 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’ASSISTÈNCIA PER IMPLEMENTAR EL MODEL DE FUNCIÓ INTERVENTORA APLICABLE 

PELS ENS LOCALS DEL CAMP DE TARRAGONA I DE LES TERRES DE L’EBRE, 

APROVADA LA SEVA PRESTACIÓ PER DECRET DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE 

DATA  18 D’OCTUBRE DE 2018.  

La proposta literalment diu: 

 
“Que formula l’Alcaldia en relació al model de control intern simplificat, en règim de 

fiscalització i intervenció limitada prèvia, de requisits bàsics, per a les despeses i 
obligacions, i de control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment 
per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos d’aquesta Entitat local, en 

aplicació del Reial Decret 4242017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern de les entitats del sector públic local. 
 
 A. ANTECEDENTS  
1. La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de les 
entitats locals es regula amb caràcter general en els articles 92, 133 i 136 de la Llei 7/1985, de 

2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL), i en els articles 213 i següents del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de  5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals (TRLRHL), i concretament, en el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es 
regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017).  
 
2. L’article 213 del TRLRHL estableix que les funcions de control intern s’exerciran en les 
entitats locals amb l’extensió i efectes que es determinen en els articles següents de la llei, 

respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats mercantils 

d’elles dependents, en les seves modalitats de funció interventora, funció de control financer, 
inclosa l’auditoria de comptes de les entitats locals que es determinin reglamentàriament i 
funció de control de l’eficàcia.  
 
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 locals, aprovat per Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març i la seva finalitat és la regulació dels procediments de control intern, la 
metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació a les entitats locals en termes homogenis amb els 
desenvolupats en altres àmbits del sector públic.  
 
4. Per l’Alcaldia, en Resolució de data 25 de juny de 2018 , s’ha disposat la formació 
d’Expedient per a, conforme l’article 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es 

regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, la implantació, en 
el seu cas, del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en quan a 
les despeses i obligacions, respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres 
previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i de 
substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els 

seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en 
comptabilitat. 

 
5. En data 25 de juny de 2018 s’ha emès Informe per la Secretaria Intervenció de l’Entitat. 

 
“.../....Primer.- D’aplicació del règim simplificat pel control intern de l’activitat 
econòmica financera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i 40 
del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’estableix el règim jurídic del control 
intern de les Entitats del Sector Públic Local, amb efectes d’1 de juliol de 2018.  

 



 

 

 

 

AJUNTAMENT 

  ALMOSTER 
      Baix Camp 

Carrer Pare Aymamí, núm.14 – 43393 Almoster (Baix Camp) – Telèfon 977855110 – Fax 977 855702 

e-mail: aj.almoster@altanet.org – Web: http://www.almoster.org 

Segon.- De substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de 
l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a 

la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’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 reglamentària esmentada, i amb efectes igualment d’1 de juliol de 
2018. 
 
Tercer .- D’adopció del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions, en els 

termes que preveu l’article 13.1 de l’esmentat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, i 
respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 
de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i també amb efectes d’1 

de juliol de 2018. 
 
Quart .- De declaració expressa que qualsevol altra tipologia de despesa també estarà 
sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, havent-se de 

comprovar els extrems generals regulats en el citat Reial Decret  424/2017, de 28 
d’abril. 
 
Cinquè .- De deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a 
l’Ajuntament que contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a partir 
de 1 de juliol de 2018. 

 
.../...”. 

 
6. Respecte de l’anterior règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits,  la 
Diputació de Tarragona, mitjançant Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de 
2018, publicat al BOPT núm. 203, de data 23 d’octubre de 2018, va aprovar  el model bàsic 
d’assistència el qual es pot sol·licitar, a més de sol·licitar a la Diputació de Tarragona 

l’assistència per a la implantació d’aquest model (de fiscalització i intervenció limitada prèvia per 
a despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de Tarragona i de les Terres de 
l’Ebre), atès que va ser aprovada la seva prestació en l’esmentat Decret. 
 
7. Per tal de poder sol·licitar l’assistència a la Diputació de Tarragona s’ha adoptar de nou , 
un acord en aquest sentit.  
 

B. LEGISLACIÓ APLICABLE  
Està constituïda bàsicament per les següents normes : 
 

a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL)  
b. Reial decret legislatiu 2/2004, de  5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)  

c. Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern 
a les entitats del sector públic local (RD 424/2017)  
d. Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional   
e. Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, 

per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat 
per Acord de 7 de juliol de 2011, pel que és d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 

de la Llei general pressupostària, respecte l’exercici de la funció interventora en règim de 
requisits bàsics.  

 
C. FONAMENTS DE DRET 
1. L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat local, en 
l’exercici de les seves funcions de control intern, està sotmès als principis d’autonomia 
funcional, exercici desconcentrat i procediment contradictori i haurà d’exercir el control intern 

amb plena autonomia respecte de les autoritats i les altres entitats la gestió de les quals sigui 
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objecte del control. A aquests efectes, els funcionaris que el portin a terme han de tenir 
independència funcional respecte dels titulars de les entitats controlades. L’òrgan interventor ha 

de disposar d’un model de control eficaç i per a això se li han d’habilitar els mitjans necessaris i 
suficients. 
 
A aquests efectes el model ha 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 mitjançant 
l’aplicació de les modalitats de funció interventora i control financer, i del cent per cent del 
mateix en el transcurs de tres anys consecutius.  

 
2. L’article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que l’òrgan interventor pot fer ús, en 
l’exercici de les seves funcions de control, del deure de col·laboració, de la facultat de sol·licitar 

assessorament, de la defensa jurídica i de la facultat de revisió dels sistemes informàtics de 
gestió d’acord amb el que preveuen els paràgrafs següents. 
 
Concretament, l’apartat 4 d’aquest article 6, estableix que els òrgans interventors poden 

sol·licitar, a través del president de l’entitat local, l’assessorament i informe dels serveis 
d’assistència municipal i dels òrgans competents de les diputacions provincials, els cabildos, els 
consells insulars i les comunitats autònomes uniprovincials. 
 
3. En matèria de drets i ingressos, l'exercici de l'expressada funció interventora 
comprendrà la intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de 

produir drets de contingut econòmic i ingressos o moviment de fons de valors. 
 
La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local (i la dels seus 
organismes autònoms) es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control inherent a la 
presa de raó en comptabilitat i, si s’escau, pel control posterior dels drets i ingressos de la 
tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control financer; com a procediment per a 
l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos, en els termes que preveuen els 

articles 9.1 i 40 del RD 424/2017. 
 
L'apartat 2 del citat article 9 disposa que el control posterior dels drets i ingressos de la 
Tresoreria de l'Entitat Local i la dels seus organismes autònoms s'efectuarà mitjançant l'exercici 
del control financer. 
 
Serà el Ple de la Corporació l'òrgan competent que podrà acordar la substitució de la 

fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per actuacions 
comprovatòries de control financer. 
 
Aquest control financer posterior es durà a terme mitjançant la utilització de tècniques de 
mostreig o auditoria que han de ser objecte de valoració i desenvolupament per part de la 
Intervenció d'aquest Ajuntament. 

 
No obstant això, ha de tenir-se en compte que no serà possible acordar la substitució de la 
fiscalització prèvia de tots els drets i ingressos de l'Entitat, ja que, conforme l'article 9.3 del 
Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, els actes d'ordenació i pagament material derivats de 
devolucions d'ingressos indeguts sempre seran sotmesos a la funció interventora plena prèvia.  

 
En tot cas, de no acordar-se de forma expressa la referida substitució, serà aplicable 

fiscalització prèvia plena a tots els actes, documents o expedients susceptibles de produir drets 
de contingut econòmic i ingressos o moviment de fons de valors.  
 
4. L’article 39 del RD 424/2017 estableix que podran aplicar el règim de control intern 
simplificat aquelles entitats locals incloses en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de 
comptabilitat local (Regla 1 de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, 
aprovada per l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre), i que són les següents :  
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a. Els municipis el pressupost dels quals no excedeixi els 300.000€.  
b. Els municipis amb pressupost superior a 300.000€ però que no excedeixi els 

3.000.000€, i la població dels quals no superi els 5.000 habitants.  
c. La resta d’entitats locals sempre que el seu pressupost no excedeixi els 

3.000.000€.  
 
Als efectes del que preveu el paràgraf anterior, s’ha de prendre com a import del pressupost el 
de les previsions inicials d’ingressos de l’últim pressupost aprovat definitivament per l’entitat 
local i, si s’escau, el de les previsions inicials d’ingressos que, per a l’entitat local i els seus 

organismes autònoms, es dedueixi de l’estat de consolidació del pressupost a què fa referència 
l’apartat 1.c) de l’article 166 del TRLRHL, corresponent a l’últim pressupost aprovat. I, per a la 
determinació del número d’habitants s’efectuarà en funció de les xifres de població resultants de 

la última revisió del padró municipal.  
 
Quan una entitat que aplica el règim de control simplificat deixa de complir aquests requisits, 
només estarà obligada a aplicar el model normal de control, si aquesta circumstància es manté 

durant tres exercicis consecutius; tenint en compte que el model de control s’haurà d’aplicar, en 
qualsevol cas, per exercicis complerts i per totes les entitats que formen part del sector públic 
de l’entitat local.  
 
Aquest Ajuntament, d’acord amb les xifres de població resultants de la última revisió del padró 
municipal, té una població de dret de 1.361 habitants, i l’import de les previsions inicials 

d’ingressos de l’últim pressupost aprovat per l’entitat local i, si s’escau, el de les previsions 
inicials d’ingressos que, per l’entitat local i els seus organismes autònoms, es dedueixi de l’estat 
de consolidació del pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de l’article 166 del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març (TRLRHL), corresponent a l’últim pressupost aprovat, és de: a l’any 2016 de  
1.139.058,00 €; a l’any 2017 1.070.700 i a l’any 2018 de 3.167.697,37  (import pressupost 
consolidat), variables de població i pressupost que fan que estigui inclòs en l’àmbit d’aplicació 

del model simplificat de comptabilitat local, i per tant, es pugui acollir, d’acord amb l’article 39 
del RD 424/2017, al règim de control intern simplificat, atès que dels tres exercicis 
pressupostaris únicament un ha sobrepassat el límit i ha estat per la inclusió d’una obra 
d’urbanització finançada amb quotes d’urbanització. Si ses sobrepasses el topall dels 
3.000.000,00 € durant tres anys ja no es podria aplicar el règim de control intern simplificat. 
 
L’article 40 del RD 424/2017 estableix que les entitats acollides al règim de control intern 

simplificat hauran d’exercir la funció interventora, en les seves dues modalitats de règim 
ordinari i especial de fiscalització i intervenció limitada prèvia, respecte a la gestió econòmica de 
l’Entitat Local, no sent d’aplicació obligatòria la funció de control financer, sense perjudici de 
l’aplicació de l’auditoria de comptes en els supòsits previstos en l’article 29.3.A) del mateix RD 
424/2017 i d’aquelles actuacions la realització de les quals per l’òrgan interventor deriva d’una 
obligació legal.  

 
L’exercici d’aquesta funció interventora es realitzarà en els mateixos termes a totes les entitats 
locals, independentment de que el règim de control aplicat sigui el simplificat o el general; no 
obstant, en l’exposició de motius del RD 424/2017, el legislador considera raonable, sobretot pel 
que fa a les entitats locals que optin pel règim de control simplificat, l’aplicació de la fiscalització 

prèvia limitada, sempre i quan el ple adopti els acords oportuns de conformitat amb els articles 
219.2 del TRLRHL i 13 del RD 424/2017.  

 
5. Els articles 7 i següents del RD 424/2017 estableixen que la funció interventora, que 
podrà ser exercida com a fiscalització prèvia o com a intervenció prèvia, segons el cas, té per 
objecte controlar, abans que siguin aprovats, els actes de l’entitat local i dels seus organismes 
autònoms, sigui quina sigui la seva qualificació, i, en els supòsits en què ho determini la 
normativa aplicable, els consorcis adscrits, que donen lloc al reconeixement de drets o a la 
realització de despeses, així com els ingressos i pagaments que se’n derivin, i la inversió o 
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l’aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat d’assegurar que la seva gestió 
s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas.   

 
Pel que fa referència al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i 
obligacions, l’article 13.1 del mateix RD 424/2017, de 28 d’abril, estableix que, previ informe de 
l’òrgan interventor i a proposta del president, el Ple de l’Entitat local podrà acordar el règim de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics. Per tots aquests casos en què el Ple 
acordi la fiscalització i intervenció limitada prèvia, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar 
els requisits bàsics que es detallen a l’apartat 2 de l’article 13, estant subjectes a control 

posterior, mitjançant l’exercici del control financer. 
 
Per a la determinació dels requisits considerats bàsics cal atendre a aquells que assegurin 

l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions 
públiques, i resultaran d’aplicació en tot cas els requisits bàsics recollits en l’Acord del Consell 
de Ministres vigent en cada moment, en tot allò que sigui d’aplicació a les entitats locals. 
 

I en conseqüència, resultarà aplicable el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia 
respecte dels tipus de despeses i obligacions per als quals no s’hagi acordat el règim de 
requisits bàsics als efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia, el mateix que, al marge 
ja d’acord, per a les despeses de quantia indeterminada.  
 
Com ja s’ha avançat, en els casos en què el Ple adopti el règim de fiscalització i intervenció 

limitada prèvia de requisits bàsics, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits 
bàsics següents :  
 

a. L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa de la 
despesa o obligació que es proposi contreure. S’entén que el crèdit és adequat quan financi 
obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local 
que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del TRLRHL.  

En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb finançament 
afectat s’ha de comprovar que els recursos que les financen són executius, i s’ha d’acreditar 
amb l’existència de documents fefaents que n’acreditin l’efectivitat.  
Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual s’ha de 
comprovar, a més, si es compleix el que preceptua l’article 174 del TRLRHL.  
S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no 
prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits dels articles 

172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
b. Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. En tot cas s’ha de 
comprovar la competència de l’òrgan de contractació o concedent de la subvenció quan 
aquest òrgan no tingui atribuïda la facultat per aprovar les despeses de què es tracti.  
 

c. Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, determini el ple 
a proposta del president i previ informe de l’òrgan interventor.  A aquests efectes, 
independentment que el Ple hagi dictat acord o no, es consideren, en tot cas, transcendents 
en el procés de gestió els aspectes que fixi l’acord de Consell de Ministres vigent respecte 
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, en els supòsits que siguin 

aplicables a les entitats locals, que s’han de comprovar en tots els tipus de despesa que 
comprèn. 

 
6. En relació a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics 
respecte de despeses i obligacions, l’article 13 RD 424/2017, de 28 d’abril, preveu que, 
addicionalment, el Ple de la corporació pugui aprovar altres extrems addicionals que tindran la 
consideració de requisits o tràmits essencials. Aquests extrems haurien de tenir com a finalitat 
assegurar l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les 
actuacions públiques.  
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No obstant, encara que l’Entitat no hi acordi d’addicionals essencials, els òrgans de control que 
observin alguna incidència en el compliment dels requisits propis d’un expedient sempre podran 

fer ús de la seva facultat de formular observacions complementàries en la fiscalització i 
intervenció limitada prèvia, conforme es preveu a l’article 14 del RD 424/2017, de 28 d’abril, 
que disposa que “l’òrgan interventor pot formular les observacions complementàries que 
consideri convenients, sense que aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la 
tramitació dels expedients. Respecte a aquestes observacions no és procedent el plantejament 
de discrepància”. 
 

7. Aquesta Secretaria intervenció considera de l’Entitat va considerar adient,  l’aplicació del 
règim de fiscalització limitada prèvia de despeses i obligacions en règim de requisits bàsics, 
respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la 

Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. 
 
8. I igualment van considerar adient es considera adient la substitució de la fiscalització 
prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els seus ens dependents amb 

pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment 
per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos. 

 
9. Tanmateix, atesa la complexitat d’implantar aquest règim de fiscalització i tenir una eina 
que faciliti aquesta tasca, es considera adient sol·licitar a la Diputació de Tarragona l’assistència 
en l’exercici de la funció interventora per a implementar el model de fiscalització limitada prèvia 

per a despeses i obligacions. 
 
En raó dels anteriors antecedents, normativa aplicable i fonaments, i d’acord amb l’informe de 
la Secretaria Intervenció d’esta Entitat, aquesta Alcaldia formula al Ple proposta d’adopció 
d’Acord 
 
Primer.- Aplicar el règim simplificat pel control intern de l’activitat econòmica financera de 

l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del Reial Decret 424/2017, de 28 
d’abril, pel qual s’estableix el règim jurídic del control intern de les Entitats del Sector Públic 
Local, amb efectes d’1 de juliol de 2018.  
 
Segon.- Substituir la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i 
els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en 
comptabilitat, com a procediment per a l’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 reglamentària 
esmentada, i amb efectes igualment d’1 de juliol de 2018. 
 
Tercer .- Adoptar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics 
per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions, en els termes que preveu 
l’article 13.1 de l’esmentat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, i respecte dels extrems fixats 

per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre, General Pressupostària, i també amb efectes d’1 de juliol de 2018. 
 
Quart .- Respecte de l’anterior règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics, aplicar, mitjançant adhesió, el model bàsic d’assistència aprovat per la Diputació de 

Tarragona, mitjançant Decret del Diputat delegat del SAM de data 18 d’octubre de 2018, i 
publicat al BOPT núm. 203, de data 23 d’octubre de 2018, i, correlativament, sol·licitar a la 

Diputació de Tarragona l’assistència per a la implantació d’aquest model (de fiscalització i 
intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions aplicable pels ens locals del Camp de 
Tarragona i de les Terres de l’Ebre), atès que va ser aprovada la seva prestació en l’esmentat 
Decret. 
 
Cinquè.- Declarar  expressament que qualsevol altra tipologia de despesa també estarà 
sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, havent-se de comprovar 

els extrems generals regulats en el citat Reial Decret  424/2017, de 28 d’abril. 
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Cinquè .- Deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a l’Ajuntament que 
contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a partir de 1 de juliol de 2018. 

 
Setè.- Traslladar el present acord a Secretaria, Intervenció i Tresoreria d’aquest ajuntament. 

Vuitè.- Comunicar al SAM de la Diputació de Tarragona el present acord. “ 

La secretaria interventora  explica la proposta. 

 

Es procedeix a la votació i per unanimitat dels membres presents, sis vots a favor,  

s’aprova la proposta.  

 

 

10.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA MODIFICACIÓ OF NUMERO 9  REGULADORA DE LES 

TAXES SERVEIS CEMENTIRI 

La proposta literalment diu: 

 
“La vigent fins ara Ordenança fiscal núm. 9  reguladora de la taxa del cementiri local, conducció 
de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local va ser aprovada provisionalment pel Ple 
de la Corporació en sessió celebrada el 27 d’octubre de 1998 ,i definitivament aprovada en data  
10 de desembre de 1998,començant a regir el dia 1 de gener de 1999 . 
 

Es va considerar  oportuna una modificació a les noves circumstancies per adaptar les tarifes al 
cost real del servei prestat d’acord amb el que disposa l’article 24.2 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre  reguladora de les Hisendes Locals a l’any 2003  fins ara no s’ha modificat. 
 
En aquest moment s’ha adequar les taxes al cost real de manteniment del servei (es proposa un 
increment del 15,60 % quan l’increment de l’IPC des de 2003 ha estat del 31%) i , a més, 

s’inclouen nous serveis com són els columbaris i una sala de vetlles. 

 
El text íntegre resultant de l’Ordenança és el següent; 

“Article 1.  
Fonament i naturalesa  
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 
de la Llei 7/85, de 2 d abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb allò que es 
disposa en els articles 15 al 27 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament estableix 
la Taxa per la prestació dels serveis del cementiri municipal, que s’ha de regir per la present 
Ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò que preveu l’article 57 de l’esmentat 
Reial decret legislatiu 2/2004.  
 
Article 2. Fet imposable  

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el cementiri municipal i 
altres serveis fúnebres de caràcter local especificats en les tarifes contingudes a l’article 5 de la 

present Ordenança.  
 
Article 3. Subjectes passius  
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, 
així com les entitats a què es refereix l’article 33 de la Llei General Tributària que sol·licitin o 

resultin beneficiades o afectades, pels serveis fúnebres de caràcter local que constitueixen el fet 
imposable de la taxa.  
 
Article 4t. Responsables  
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 
físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària.  
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2. Seran responsables subisidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general en els supòsits i 

amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària.  
 
Article 5è. Exempcions subjectives  
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:  
a) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.  
b) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa comuna o el fossar 
comú. 

 
Article 6è.Quota Tributària  
1. La quantia de la taxa es determinarà l'aplicació de les tarifes, bonificacions i normes de gestió establertes a 
l’Annex de la present ordenança 

Article 7è. Acreditació i període impositiu  
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï la realització dels serveis 

subjectes a gravamen, i s'entendrà, a aquests efectes, que l'esmentat inici es produeix quan 
aquests se sol·liciten, excepte el manteniment, que es cobrarà anualment.  
2. Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es tracti.  

3. Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, per al seu ingrés directe en les 
arques municipals en la forma i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptació i 
sempre abans d'ésser retirada l'oportuna llicència.  

4. El cobrament de la quota de manteniment, amb caràcter anual, s’efectuarà mitjançant un 
rebut derivat del padró.  

5. Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de 
constrenyiment.  

 
6.En el supòsit de conservació de cementiri, l’acreditament tindrà lloc l’1 de gener de cada any i 

el període impositiu comprendrà l’any natural. La quota anual és irreduïble.  
 
Article 8è. Gestió per delegació  
1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Tarragona, les normes contingudes 
als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.  

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb el fi 
de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles, o els 
procediments de liquidació o recaptació.  

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 
Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la 
titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Tarragona que delegaren les 
seves facultats en la Diputació.  
 

Article 9è. Infraccions i sancions  

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel disposat a la Llei General 
Tributària i la seva normativa de desenvolupament .  
 
Vigència  
Aquesta ordenança començarà a regir a partir de la seva publicació integra i continuarà en vigor 
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.  
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ANNEX: ELEMENTS NECESSARIS PER LA DETERMINACIÓ DE L’OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA 
DE LA TAXA, AIXÍ COM L’IMPOSICIÓ DELS ELEMENTS D’ORDENACIÓ POTESTATIVA 

ACORDATS PER L’AJUNTAMENT. TARIFACIÓ.  
 
Article 1r. Exempcions subjectives  
Estaran exempts els serveis que es realitzin arran de:  
a) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat.  
b) Les inhumacions que ordeni l'autoritat judicial i que s'efectuïn en la fossa comuna o el fossar 
comú.  

 
Article 2n. Taxes  
 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:  

• Nínxols: Concessió nínxol 670,00 € 

• Columbari: Concessió columbari 193,00 € 
 
2. Manteniment i Conservació i neteja al cementiri municipal: 

 
Una quota anual : 
 
Nínxols  20,80 € 

Columbaris    5,00 € 
 
3. Ús de la sala de vetlles: 

 
Per cada 24 hores o fracció  158,00  
 

4. Inscripcions exhumacions/Inhumacions.:   34,68 € 

5. Registre d’inscripcions, permutes i transmissions a títol d’herència: 20,80  € 
 
 
 
Article 3R. Regulació dels canvis de titularitat.  
La transmissió de la titularitat de la concessió solament es permetrà entre familiars i afins quan 

així ho determini la voluntat del titular, fet que haurà de ser degudament justificat. Qualsevol 
altre transmissió haurà de realitzar-se forçosament a favor de l’Ajuntament . “ 

 
Es proposa al Ple municipal, que decidirà el que consideri convenient, que adopti els acords 
següents:  

1- Aprovar provisionalment el projecte de modificació, que aquí s’exposa, de l’Ordenança 

Fiscal Núm. 9  reguladora de la Taxa del cementiri local i altres serveis fúnebres. 

2- Exposar al públic durant el termini de 30 dies hàbils aquest acord provisional mitjançant 
anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis d’aquest 

Ajuntament. 

3- Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, qui tingui la condició d’interessat, en 

els termes de l’art. 18 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, pot examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que consideri oportunes. 

4- Cas que no es presentin reclamacions en el termini establert, s’entendrà definitivament 

adoptat l’acord inicial i aquesta modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 8 serà aplicable  un 
cop publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província. “ 

 

 

L’alcalde explica la proposta. 
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Es procedeix a la votació i per quatre vots a favor dels membres del grup municipal 

d’ERC-AM, amb l’abstenció dels dos regidors del grup municipal de PDeCAT ,  s’aprova 

provisionalment la proposta de modificació de l’OF.  

 

El portaveu del grup municipal de PDeCAT, explica que s’abstenen ja que no han 

participat en la presa de decisions per determinar l’import de les tarifes de l’OF. 

 

 

11.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA MODIFICACIÓ OF NUMERO 1 REGULADORA DE 

L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES . 

La proposta literalment diu: 

 
“1.1.- Per Decret de l’Alcaldia de data  26 de febrer de 2019 s’ha incoat un expedient que té per 
finalitat la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1 vigent al municipi d´Almoster referent a l’IBI , 
en el sentit d’incorporar una bonificació per família nombrosa. 
 
1.2.- Seguint les instruccions de l’Alcaldia, s’ha d’elaborar un projecte de modificació de 
l’Ordenança fiscal. 
 

1.3.-El secretari interventor d’aquest ajuntament ha emès  informes. 
 
El projecte és:  
 
“Article 1. Naturalesa i fet imposable. Casos de no subjecció. 

1.  L'impost sobre béns immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels 
béns immobles, el fet imposable del qual és la titularitat dels drets següents sobre els béns 
immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials: 
a) D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics a 

què estiguin afectes. 
b) D’un dret real de superfície. 
c) D’un dret real d’usdefruit. 
d) Del dret de propietat. 

 
2.  La realització del fet imposable que correspongui d’entre els que defineix l’apartat anterior 

per l’ordre que s’hi estableix determina la no subjecció de l’immoble a les restants 
modalitats que s’hi preveuen. 

 
3.  Als efectes d'aquest impost, tenen la consideració de béns immobles rústics, de béns 

immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els que defineixen 
d’aquesta manera les normes reguladores del Cadastre immobiliari.  

 

4. No estan subjectes a aquest impost: 
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic 

maritimoterrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït. 
b) Els següents béns immobles propietat dels municipis en què estiguin enclavats: 

 Els de domini públic afectes a ús públic. 
 Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per 

l'ajuntament, excepte quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant 

contraprestació. 
 Els béns patrimonials, exceptuant-ne igualment els cedits a tercers mitjançant 

contraprestació. 
 
 
Article 2. Exempcions.  

1. N’estan exempts els immobles següents: 
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a) Els que siguin propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals 
que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i 

penitenciaris, així com els de l'Estat afectes a la defensa nacional. 
b) Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna. 
c) Els de l'Església Catòlica, en els termes que preveu l'Acord entre l'Estat Espanyol i la 

Santa Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions 
confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes que estableixen els 
acords respectius de cooperació subscrits en virtut del que disposa l'article 16 de la 
Constitució. 

d) Els de la Creu Roja Espanyola. 
e) Els immobles a què sigui aplicable l'exempció en virtut de convenis internacionals en 

vigor i, amb la condició de reciprocitat, els dels Governs estrangers destinats a la seva 

representació diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials. 
f) La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent determinades per 

reglament, el principal aprofitament de les quals sigui la fusta o el suro, sempre que la 
densitat de l'arbrat sigui la pròpia o normal de l'espècie de què es tracti. 

g) Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats als mateixos 
terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei 
indispensable per a l'explotació de les línies esmentades. Per tant, no estan exempts, 
els establiments d'hoteleria, espectacles, comercials i d'esplai, les cases destinades a 
habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils. 
 

2. En atenció al caràcter automàtic d’aquestes exempcions, els titulars cadastrals o el seus 
representants legals, poden sol·licitar en qualsevol moment l’aplicació d’aquesta 
exempció. Aquesta sol·licitud s’aplica tant als deutes pendents com als pagats i només 
està limitada per la prescripció. 
 

3. Així mateix, amb la sol·licitud prèvia, n’estan exempts: 
a) Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, 

totalment o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a 
l'ensenyament concertat, sempre que el titular de l’activitat educativa concertada sigui 
el subjecte passiu del tribut. 
Per gaudir d’aquesta exempció cal adjuntar a la sol·licitud la següent documentació: 
 Còpia compulsada del concert educatiu, amb acreditació de la seva vigència o data 

de finalització. 
 Certificat emès per la Gerència Territorial del Cadastre sobre la superfície destinada 

a l’activitat concertada. 
 Plànols de les instal·lacions on es destaqui la superfície destinada a l’activitat 

concertada. 
b) Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d'interès 

cultural, mitjançant reial decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, del Patrimoni històric espanyol, i inscrits en el registre general a què es 

refereix l'article 12 com a integrants del Patrimoni històric espanyol, així com els 
inclosos en les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de la dita Llei. 
Aquesta exempció no inclou qualssevol classes de béns urbans ubicats dins del 
perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i els llocs i conjunts històrics, que hi 
estiguin globalment integrats, sinó, exclusivament, els que compleixin les condicions 

següents: 
 En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte de protecció especial a 

l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni històric espanyol. 

 En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a 
cinquanta anys i estiguin inclosos all catàleg que preveu el Reial decret 2159/1978, 
de 23 de juny, pel que s'aprova el Reglament de planejament per al desplegament i 
l’aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, com a objecte de 
protecció integral en els termes que preveu l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de 

juny. 
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c) La superfície de les forests en què es duguin a terme repoblacions forestals o regeneració 
de masses arbrades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per 

l'Administració forestal. Aquesta exempció té una duració de 15 anys, comptats a partir 
del període impositiu següent a aquell en què se’n faci la sol·licitud. 
Per gaudir d’aquesta exempció cal adjuntar a la sol.licitud la següent documentació: 
 Certificat de l’Administració forestal en que s’acrediti la existència d’una activitat 

repobladora subjecta al corresponent pla tècnic. 
d) Els immobles dels que siguin titulars les entitats sense fins lucratius definides a la Llei 

49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense fins lucratius i dels 

incentius fiscals al mecenatge, sempre que aquests béns no estiguin afectes a 
explotacions econòmiques no exemptes de l’Impost de Societats. El gaudiment d’aquest 
benefici està condicionat, en els termes del Reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre, a 

complir les següents condicions: 
 Comunicar a l’Ajuntament o administració que realitzi la gestió tributària de l’impost 

l’exercici de l’opció regulada a l’article 14 de la Llei 49/2002. 
 Acreditar l’exercici de l’anterior comunicació mitjançant la corresponent declaració 

censal. 
L’aplicació del benefici quedarà condicionada, per a cada període impositiu, al compliment 
de les condicions i requisits de l’article 3 de la Llei 49/2002. 
 

4. Si prèvia acreditació dels requisits establerts pel gaudiment de l’exempció aquesta es 
declara,  l’ajuntament o administració encarregada de la gestió del tribut en els termes 

de l’article 9 d’aquesta Ordenança, expedeix una acreditació en relació amb seva 
concessió. Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, 
tenen efectes, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licita. 
 

5. Per raons d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estan exempts tots els 
béns immobles quina quota líquida és inferior a 

 Béns immobles urbans: 3 (tres) Euros.3 

 Béns immobles rústics: 3 (tres) Euros. 

En el cas d’agrupació en un únic document de cobrament de totes les quotes, el límit s’aplica a 

la suma d’aquestes. 
 
Article 3. Subjectes passius. 

1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats 
a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, 
que tinguin la titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable 
d’aquest impost. 
En el cas de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de 
característiques especials, cadascú serà per la seva quota, que es determinarà en raó a la 

part del valor cadastral que correspongui a la superfície concedida i a la construcció 
directament vinculada a cada concessió. 
Per aquesta mateixa classe d’immobles, quan el propietari tingui la condició de contribuent 
en raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com substitut del mateix 
ens o organisme públic al que estigui afectat o adscrit l’immoble o a aquell que tingui la 
seva administració, el qual no podrà repercutir en el contribuent l’import del deute tributari 

satisfet. 

 
2. Els subjectes passius estan obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu 

canvia el seu domicili, està obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, mitjançant 
declaració expressa a aquest efecte, i aquest canvi de domicili no produeix efectes davant 
l’Administració fins a partir del moment de la presentació de l’esmentada declaració, d’acord 
amb l’establert en l’article 48.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

No obstant l’Administració pot rectificar el domicili fiscal dels subjectes passius mitjançant 
l’oportuna comprovació . 
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3. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger estan obligats a designar un representant 
amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública. 

 
Article 4. Responsables. 

1. Els copartícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària, responen solidàriament de la quota d’aquest impost, 
i en proporció a les seves participacions respectives, si figuren inscrits d’aquesta manera en 
el Cadastre immobiliari. Si no hi figuren inscrits, la responsabilitat s’ha d’exigir per parts 
iguals en tot cas.  
 

2. En el supòsit de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 

fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets queden afectes al 

pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat subsidiària, en 
els termes previstos a la Llei general tributària, sense que sigui precisa la declaració de fallit 
de l’adquirent o els adquirents intermitjos per a que es pugui, declarada la del deutor 
originari transmissor dels béns afectes al pagament del deute tributari, derivar l’acció contra 
aquests béns després de la notificació reglamentària, a l’adquirent i titular actual dels 
mateixos, de l’acte administratiu de derivació. 

En la determinació de la totalitat de la quota tributària s’entén que no han prescrit per 
l’adquirent els deutes que tampoc han prescrit pel subjecte passiu, i que, així mateix, els 
actes que interrompen la prescripció pel subjecte passiu poden oposar-se contra el nou 
titular. 
 

Article 5. Base imposable i base liquidable. 

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, 
que es determina, es notifica i és susceptible d'impugnació de conformitat amb el que 
disposen les normes reguladores del Cadastre immobiliari. 

2. La base liquidable d’aquest impost és el resultat de practicar en la base imposable dels béns 
immobles rústics i urbans la reducció establerta a l’article 67 del Text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici sense necessitat de sol·licitud prèvia per part dels 
subjectes passius de l’impost. 
 

3. La reducció establerta en l’apartat anterior no és d’aplicació als béns immobles de 
característiques especials. 

 
4. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de   

gravamen  següents: 

Tipus de béns immobles Tipus 

Béns immobles urbans 0,81 

Béns immobles rústics 0,45 

Béns immobles de característiques 

especials 

0,60 

 
5. La quota líquida s’obté minorant la quota íntegra amb l'import de les bonificacions que són 

d’aplicació. 

 
Article 6. Bonificacions. 

1. Tenen dret a una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'impost, durant els tres 

períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges 
que gaudeixen, en les condicions establertes per la legislació autonòmica de Catalunya, d’un 
règim de protecció oficial. No obstant, quan s'acredita l'obtenció de la qualificació definitiva 
amb posterioritat al meritament del primer període impositiu d'efectivitat dels nous valors, 
aquest serà el primer període impositiu bonificat. 
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Aquesta bonificació es concedeix a petició de l'interessat, i es pot fer en qualsevol moment 
abans de la finalització dels tres períodes impositius de durada d’aquella i té efectes, si 

s’escau, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti. 
Per gaudir d’aquesta bonificació cal aportar juntament amb la sol·licitud la següent 
documentació: 

 Fotocòpia del darrer rebut de l'IBI expedit sobre l'immoble o sobre el solar sobre el 
que s'ha construït l'immoble. 

 Còpia de l’atorgament de la qualificació d’habitatge sotmès al règim de protecció 
oficial expedida per l’òrgan autonòmic competent. 

 Si el sol·licitant és una persona diferent del titular cadastral de l'immoble respecte al 
qual se sol·licita la bonificació, cal acreditar la titularitat del dret gravat. 
 

2. Tenen dret a una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra, els béns rústics de les 
cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, en el termes que estableix la 
Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 
 

3. S’aplica una bonificació del 90% per cent en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se 
sol·licita pels interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constitueixin 
l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària 
tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figuren entre els béns del 
seu immobilitzat.  

 

El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprèn des del període impositiu següent a 
aquell en què s’inicien les obres fins el posterior a l’acabament de les mateixes, sempre que 
durant aquest termini es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en 
cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius. 
 
Per gaudir d’aquesta bonificació cal reunir els següents requisits: 
 El benefici només s’atorga a subjectes que realitzen activitats que suposen l’ordenació per 

compte propi dels medis de producció i de recursos humans o d’un d’ambdós, amb la finalitat 
d’intervenir en la producció o distribució de béns o serveis. 
 El sol·licitant ha de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular d’algun 
dels drets que constitueixen el fet imposable gravat pel tribut.  
 Els béns susceptibles d’estar bonificats no poden estar inclosos a l’immobilitzat d’aquestes 
empreses. 
 La resolució que atorga el benefici determina la durada del mateix, que en tot cas mai pot 

ser superior a tres períodes impositius. Si durant el període de vigència de la bonificació 
finalitzen les obres d’urbanització, construcció o promoció immobiliària, en aquest cas per 
venda de l’immoble, el subjecte passiu beneficiari està obligat a comunicar aquesta 
circumstància a l’òrgan encarregat de la gestió tributària. L’incompliment d’aquesta obligació 
constitueix infracció tributària d’acord amb la Llei General Tributària. 
 

Amb la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació: 
 Acreditació de la titularitat d’algun dels drets gravats amb l'impost. 
 Certificat expedit per la direcció facultativa de les obres en què consti la data de l’inici de 
les obres. 
 Acreditació de l’alta al Cens de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.  

 Còpia del rebut de l'Impost sobre Béns Immobles respecte al bé immoble del que se 
sol·licita la bonificació. 

 Aportació dels estatuts de la societat on s’indiqui que l’objecte social és la d’urbanització, 
construcció o promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació. 
 Còpia del balanç de l’empresa, amb detall dels béns inclosos a l’immobilitzat o certificat 
expedit per l’Administrador relatiu a la no inclusió dins l’immobilitzat dels béns immobles 
objecte de les obres. 
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Anualment caldrà aportar un certificat expedit per la direcció facultativa de les obres sobre 
l’estat d’execució de les mateixes i sobre les obres d’urbanització i construcció efectivament 

realitzades, quan es pretengui renovar la bonificació passat el primer exercici. 
 
4. Els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de famílies nombroses tindran 

sobre la quota íntegra de l’impost el percentatge de bonificació que s’estableix al quadre 
adjunt sempre que es compleixin tots els requisits que s’indiquen a continuació: 

 

VALOR CADASTRAL 
NOMBRE DE FILLS 

7 o més De 4 a 6 3 fills 

Fins  a 30.000,00 €  90% 50% 30%  

De 30.000,00 € a 60.000,00 €  60% 35% 20% 

De 60.001 € a 100.000,00 € 30% 20% 10% 

 
a) L’aplicació de la bonificació resultant del quadre anterior haurà de ser sol·licitada, 

acreditant la concurrència dels requisits que aquesta exigeix abans de la finalització del 

període impositiu anterior al que es pretén aplicar. Les sol·licituds presentades dins d’un 
període impositiu no tindran efectes fins al proper. 
 

b) L’acreditació de la concurrència de la condició de subjecte passiu titular d’una família 
nombrosa s’efectuarà mitjançant el títol oficial en vigor expedit per l’administració 
competent. 

 
c) El titular de la família nombrosa haurà de figurar necessàriament com a subjecte passiu 

d’aquest impost, constituint l’habitatge a bonificar el domicili habitual. 
 

d) La concurrència dels requisits b) i c) s’hauran de donar en el moment en el que 
s’acrediti l’impost, ja que de donar-se posteriorment tindran efectes en el període 
impositiu següent i sempre que la bonificació sigui aplicable. 

 
e) La bonificació es concedirà pel termini de 2 períodes impositius sempre que de la 

documentació acompanyada resulti el manteniment, durant aquest període, de les 
condicions exigibles. 
 
Ara bé, aquest reconeixement ja sigui per un o dos anys té el caràcter de provisional i 
modificable sense necessitat de revocació, en tant que resta condicionat a l’efectiu 

compliment dels requisits que el fan aplicable. 
 

f) Per tant, si durant el període bonificat es produïssin variacions que tinguessin incidència 
en l’aplicació de la bonificació o dels seus percentatges, es podrà deixar sense efectes la 
liquidació girada que contingui la bonificació, efectuant-ne d’altres ajustades als 
beneficis que correspongui, sense dret a indemnització o compensació. 

 
g) Als efectes del còmput de nombre de fills, els que detentin la condició de minusvalia 

física o psíquica es comptabilitzaran conforme estableixen les normes reguladores de la 
condició de família nombrosa. 

 
h) Quan el reconeixement de la condició de família nombrosa, segons la regulació legal 

aplicable, no sigui conseqüència del nombre mínim de 3 fills, s’aplicaran així mateix els 

beneficis previstos per al grup “3 fills” al quadre, o si s’escau, el que el substitueixi o al 
que sigui assimilable atesa la situació concurrent. 
 
Igualment serà d’aplicació el quadre esmentat, sense necessitat de donar-se la condició 
legal de filiació, sempre que es doni qualsevol de les situacions previstes legalment, que 
permet l’aplicació del concepte de família nombrosa; en el benentès que el benefici a 
aplicar serà el que correspongui si hi concorregués en els membres subjectes a 

dependència o tutela,la condició legal de filiació. 
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5. No pot ser reconeguda la compatibilitat entre els beneficis fiscals aplicables a un mateix 

subjecte passiu. Per aquest motiu és el subjecte passiu, qui en la seva sol·licitud, ha 
d’indicar quin ha de ser el d’aplicació. A  manca d’indicació expressa s’aplica la bonificació 
més beneficiosa pel subjecte passiu. 

 
Article 7. Període impositiu i meritació de l'impost 

1. El període impositiu coincideix amb l’any natural i l’impost es merita el primer dia del període 
impositiu. 
 

2. Els fets, actes, i negocis que han de ser objecte de declaració o comunicació davant el 

Cadastre immobiliari tenen efectivitat en la meritació d’aquest impost immediatament 

posterior al moment en què produeixin efectes cadastrals. L’efectivitat de les inscripcions 
cadastrals resultants dels procediments de valoració col·lectiva i de determinació del valor 
cadastral dels béns immobles de característiques especials coincideix amb la que preveuen 
les normes reguladores del Cadastre immobiliari. 

 
Article 8. Règim de gestió.  

1. La gestió, la liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió 
tributària d’aquest impost, són competència dels ajuntaments i comprenen les funcions de 

reconeixement i denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions 
conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, 
resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que 
s’interposin contra els esmentats actes i actuacions per a l’assistència i informació al 
contribuent referides a les matèries incloses en aquest apartat, sens perjudici, dels acords 
de delegació de competències o col·laboració que s’han pogut realitzar a favor de la 
Diputació de Tarragona, en aquest cas s’està al contingut dels esmentats acords.  

 
2. Totes les quotes relatives a un mateix subjecte passiu per aquest impost quan es tracti de 

béns immobles rústics s’agruparan en un únic document de cobrament. Als efectes de 
l’exempció establerta a l’apartat 5 de l’article 2 d’aquesta Ordenança, l’import del rebut es 
calcularà per la suma de totes les quotes líquides que integren el document de cobrament.  

  

Article 9. Padrons.  

1. L'impost es gestiona a partir de la informació inclosa al padró cadastral i als altres 
documents que n’expressin les variacions elaborats a l’efecte per la Direcció General del 

Cadastre. 
 

2. La recaptació de les quotes líquides es realitza mitjançant el sistema de padró fiscal anual, 
que, un cop aprovat, s’exposa al públic durant el termini d’un mes perquè els interessats 
puguin examinar-lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L’exposició al 
públic s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produeix els efectes de notificació de la 

liquidació a cadascun dels subjectes passius.  
 

3. Contra el padró fiscal anual i contra les liquidacions incloses en el mateix es pot interposar 
el recurs de reposició regulat a l'article 14 del Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 

4. El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitza en el període de cobrament que 

fixa l'Ajuntament o Administració encarregada de la gestió, tot anunciant-lo per mitjà 
d'Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici d’utilitzar altres mitjans 
de comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari és inferior a dos mesos. 

 
5. Quan es desitgi fraccionar la quota tributària de l’impost en tants documents de cobrament 

com titulars existents, proporcionalment a la quota de participació en els drets reals o/i de 
titularitat de l’immoble, s’haurà d’adreçar aquesta petició a l’Ajuntament. La petició s’ha de 
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formular abans del meritament del tribut. La petició de fraccionament de la quota tributària 
s’haurà de formular mitjançant petició unànime de tots els titulars. 

 
Article 10. Liquidacions Tributàries no incloses en els padrons. 

1. L'Ajuntament practica liquidacions tributàries a conseqüència d'aquells fets, actes i negocis 
que han de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre Immobiliari. 
Aquestes liquidacions es practiquen per cadascun dels períodes impositius, a partir del dia 
següent en què es produeixen els fets, actes o negocis que originin la incorporació o 
modificació cadastral. 
 

2. Les liquidacions es notifiquen de conformitat amb els articles 101  i 102 de la Llei 58/2003, 

General Tributària, de 17 de desembre, i s’atorga el període de pagament de l’article 62 

d’aquesta norma. 
 

3. Contra les esmentades liquidacions es pot interposar el recurs de reposició regulat a l’article 
14 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Primera.-Règim legal de beneficis preexistents o reconeguts per aquesta Ordenança. 
 
Els beneficis fiscals concedits a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança o aquells que es puguin 
concedir per aplicació de les disposicions contingudes en la mateixa, mantindran la seva 
vigència per tot el termini establert en el seu atorgament. No obstant, si aquesta ordenança 

estableix un règim substantiu o formal diferent que el vigent en el moment de l’atorgament, 
s’aplicarà el règim vigent en l’exercici del meritament de l’impost. De la mateixa manera els 
beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta Ordenança i que hagin de ser d’aplicació a 
exercicis successius mantindran la seva vigència sempre que es mantingui aquest benefici fiscal 
en l’ordenança vigent per l’exercici corresponent, així com les condicions substantives i formals 

pel seu atorgament d’acord amb l’Ordenança vigent de l’exercici corresponent, sent d’aplicació 
per cada exercici la quantia i la resta d’elements vigents per aquell exercici, amb independència 

de la quantia i resta d’elements reconeguts. 
El subjecte passiu està obligat a comunicar a l’Ajuntament o a l’Administració que realitza la 
gestió tributària de l’impost, el canvi de circumstàncies que donin lloc a la pèrdua del benefici 
fiscal. En cas d’incompliment és d’aplicació el règim sancionador establert legalment. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
Primera.- Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o 

qualsevol altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran 
d’aplicació automàtica, entenent-se modificat el text d’aquesta Ordenança per la nova 
disposició. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 

La modificació de la present ordenança entrarà en vigor a partir de la publicació del text íntegre 
al Butlletí Oficial de la Província i romandrà vigent fins que no se n’acordi la modificació o 
derogació.” 

 
Proposta   
 

Es proposa al Ple municipal, amb el quòrum de la majoria simple dels membres de la Corporació, 
que decidirà el que consideri convenient, que adopti els acords següents:  
 
1- Aprovar provisionalment el projecte de modificació, que aquí s’exposa, de l’Ordenança Fiscal 

Núm. 1 vigent al municipi d´Almoster  reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
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2- Exposar al públic durant el termini de 30 dies hàbils aquest acord provisional i el text del 
projecte de modificació de l´Ordenança Fiscal núm. 1 mitjançant anunci inserit en el Butlletí 

Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. 
3- Durant el període d’exposició pública de les ordenances, qui tingui la condició d’interessat, en 

els termes de l’art. 18 del Text refós de la Llei d’Hisendes Locals , pot examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que consideri oportunes. 

4- Cas que no es presentin reclamacions en el termini establert, s’entendrà definitivament adoptat 
l’acord provisional. 

5- Aquesta modificació de l´Ordenança Fiscal núm. 1 serà aplicable, un cop aprovada 

definitivament, i publicada íntegrament  en el Butlletí Oficial de la Província .” 

 

S’explica la proposta pel secretari i la secretaria interventora. 

 

Es procedeix a la votació i per unanimitat dels membres presents, sis vots a favor,  

s’aprova la modificació de l’OF.  

 

 

12.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL ROM. 

La proposta literalment diu: 
 
“FETS  

Aquest Ajuntament està tramitant la modificació del Reglament Orgànic Municipal en la part que 
afecta a les Entitats Municipals per tal de poder crear un Registre i adaptar la regulació les 
noves circumstàncies socials incentivant el teixit associatiu i regulant la seva participació. 
 
Consta en l'expedient l'Informe de l'Àrea d'Intervenció de conformitat amb els articles 7 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i 129.7 de la 
Llei 39/2015, d'abril, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.  

 
Consta en l'expedient l'Informe de la secretaria de l'ens de conformitat amb l'art. 3 del Reial Decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local 
amb habilitació de caràcter nacional. 
 
FONAMENTS JURIDICS 
- Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Regulador de les Bases del Règim Local 

(LBRL), i 128 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques (LPAC), atribueixen als Municipis la potestat reglamentària. 
En virtut d'aquesta facultat, les entitats locals tenen capacitat per desenvolupar, dins de 
l'esfera de les seves competències, el que es disposa en les lleis estatals o autonòmiques, 
podent dictar disposicions administratives de caràcter general i de rang inferior a llei, 
sense que, en cap cas, aquestes disposicions puguin contenir preceptes contraris a les 

lleis. 
 
-    L'objecte del Reglament que ara es proposa modificar regula una matèria que és 

competència d’aquest ens local d'acord amb els articles , entre d’altres, 4.1.a) , 20, 62, 
69 i 72 de la Llei reguladora de les bases de règim local  i articles 8.1 a), 51 i 169 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós  de la llei municipal 
i de règim local de Catalunya. 

 
- El procediment per a la modificació del Reglament és el previst en els arts. 49 de la LBRL i 

178 TRLMRLC, així com en els arts. 60 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
- El Ple de la Corporació és l’òrgan competent per aprovar la modificació, en els termes del 

que disposen els arts. 22 de la LBRL i 52.2 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. 
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- El quòrum exigit per aprovar la modificació és de la majoria simple dels membres 

presents, en els termes del que disposa l’art. 47.1 de la LBRL, llevat de l'aprovació del 
Reglament orgànic propi que tal i com preveu l'art. 47.2.f) de la LBRL requereix majoria 
absoluta. 

 
- L'art. 10 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern. 
 

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 

 

Per tot això , es proposa al Ple , que adopti, per majoria absoluta, els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament d’Orgànic Municipal (ROM) , el text del 
qual s'adjunta com Annex. 

 
Segon.- Exposar al públic el present acord per un termini de 30 dies hàbils a fi que els 
interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que estimin 
oportuns. 
 
L'anunci s'exposarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, en el tauler d'anuncis de la Corporació, així com en el portal de transparència 
d'aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- Finalitzat el termini d'exposició pública, en cas que no es presentin reclamacions i 
suggeriments, s'entendrà definitivament adoptat l'acord, fins aleshores provisional, sense 
necessitat d'acord plenari, procedint-se seguidament a la seva publicació en el Butlletí Oficial de 
la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'anuncis de la 

Corporació, així com en el portal de transparència d'aquest Ajuntament del text íntegre del 
Reglament. 
 
ANNEX  
TITOL V 
 
Capítol III.  

 
PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS CIUTADANES. 
 
ARTICLE 65. DRETS DE LES ENTITATS CIUTADANES  
Les entitats ciutadanes gaudiran, en els termes establerts en la legislació i en aquest 
Reglament, dels següents drets: 

 
a) A ser informades dels afers i iniciatives municipals que puguin ser del seu interès.  
b) A participar en els òrgans municipals, en els termes que s'estableixin en aquest reglament.  
 
ARTICLE 66. AJUTS ECONÒMICS I UTILITZACIÓ DE MITJANS PÚBLICS  

1. En la mesura de les possibilitats econòmiques municipals en cada exercici, l'Ajuntament 
fomentarà l'existència de les entitats ciutadanes atorgant ajuts econòmics i facilitant l'ús dels 

mitjans públics. 
 
2. El pressupost municipal inclourà una partida amb la denominació "Ajuts a les entitats 
ciutadanes" i regularà els criteris de la seva distribució en les normes d'execució del pressupost. 
 
ARTICLE 67. REQUISITS GENERALS I CRITERIS PER ACCEDIR AL AJUTS MUNICIPALS  
1. En tot cas, serà requisit previ a la percepció de qualsevol ajut de l'Ajuntament que l'entitat en 

qüestió estigui inscrita en el registre d'entitats que es regula en aquest Reglament.  
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2. Els criteris de distribució s'establiran en funció de la representativitat de les entitats, grau 

d'interès o utilitat ciutadana, capacitat econòmica i ajuts que reben d'altres instàncies.  
 
3. Es requerirà a les entitats ciutadanes una declaració formal de l'entitat sobre els ajuts d'altres 
entitats en el mateix exercici, com a requisit previ a l'atorgament d'ajuts econòmics.  
 
ARTICLE 68. CRITERIS PER A L'ÚS DELS MITJANS PÚBLICS  
1. La cessió de l'ús dels mitjans públics municipals a les entitats, especialment els locals i els 

mitjans de comunicació, tindrà les limitacions lògiques quant a les coincidències d'ús amb altres 
entitats o amb l'Ajuntament, i al grau de responsabilitat de les entitats pel que fa al tracte 
prestat a les instal·lacions.  

 
2. L'entitat que demani accedir a l'ús dels mitjans públics municipals caldrà que estigui inscrita 
en el Registre Municipal d'Entitats. Farà la sol·licitud per escrit a l'Ajuntament amb l'antelació i 
condicions que estableixin els serveis corresponents.  

 
ARTICLE 69. DRET DE LES ENTITATS CIUTADANES A REBRE INFORMACIÓ  
Sense perjudici del dret general d'accés a la informació municipal reconegut als ciutadans en 
general, les entitats degudament inscrites gaudiran, sempre que ho sol·licitin expressament, 
dels següents drets:  
 

a) Rebre en el seu domicili social les convocatòries dels òrgans municipals, les sessions dels 
quals tinguin la qualificació de públiques, i l'ordre del dia corresponent. També se'ls remetran si 
ho demanen, els acords o decisions municipals que els afectin.  
 
b) Rebre en el seu domicili social les publicacions de caràcter periòdic que editi l'Ajuntament i 
quan, ho demanin, altres informacions puntuals que exposi o divulgui l'Ajuntament, sempre que 
puguin ser d'interès per a l'entitat, atesos els seus objectius.  

 
ARTICLE 70. DRET A FER ARRIBAR LA SEVA OPINIÓ O LES SEVES PROPOSTES AL PLENARI  
1. Serà d'aplicació a les entitats ciutadanes la regulació dels drets de petició, proposta i 
intervenció dels ciutadans en els òrgans col·legiats de govern. Les entitats degudament inscrites 
podran, també, plantejar als òrgans de govern precs d'actuació municipal en temes del seu 
interès.  
 

2. L'òrgan destinatari de la petició l'haurà de resoldre expressament. En el cas que la 
contestació sigui negativa, es farà de forma motivada. Si es tracta d'un òrgan col·legiat, aquest 
haurà d'incloure necessàriament la petició en l'ordre del dia de la sessió més propera que sigui 
possible, donant-ne compte a l'entitat, a l'efecte de la seva assistència si la sessió és pública. 
L'òrgan col·legiat haurà de resoldre la petició.  
 

ARTICLE 71. DRET A PARTICIPAR EN ELS ÒRGANS ESPECÍFICS  
1. Les entitats ciutadanes tenen el dret qualificat a participar en els òrgans municipals de 
participació que crei l'Ajuntament.  
 
2. La participació de les entitats ciutadanes en aquests òrgans serà deteminada en l'acord o 

resolució de creació d'aquests i podrà incloure els següents extrems: 
 

a) Designar el nombre de membres que corresponguin, d'acord amb les quotes que es 
determinin.  
 
b) Els drets de veu, proposta i vot en els assumptes que tractin els òrgans de participació.  
 
ARTICLE 72. VIRTUALITAT DEL REGISTRE D'ENTITATS  
1. El registre municipal d'entitats ciutadanes té l'objecte de permetre a l'Ajuntament el 

coneixement del nombre d'entitats existents a la ciutat, els seus objectius i la seva 
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representativitat o pes específic, per tal de permetre una correcta política municipal de foment 
de l'associacionisme ciutadà.  

 
2. A efectes municipals, els drets reconeguts a les entitats ciutadanes en aquest Reglament sols 
afectaran aquelles entitats que siguin degudament inscrites en el registre que es regula en 
aquesta secció. 
 
ARTICLE 73. ENTITATS QUE PODEN ÉSSER INSCRITES EN EL REGISTRE D'ENTITATS  
Seran considerades entitats ciutadanes inscriptibles en el registre totes aquelles que siguin 

prèviament autoritzades i inscrites en el Registre General d'Associacions i tinguin per objecte 
fomentar o millorar els interessos generals o sectorials dels veïns del Municipi, especialment,  
les associacions de veïns, les de pares d'alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives, 

juvenils, sindicals, empresarials, professionals i qualsevol altra de similar.  
 
ARTICLE 74. CONFORMACIÓ DEL REGISTRE D'ENTITATS  
1. El registre d'entitats ciutadanes serà portat a la Secretaria , en un llibre de fitxes, en 

cadascuna de les quals s'anotaran les dades que s'esmenten a l'article següent, així com les 
modificacions que es vagin produint al llarg del temps, i els ajuts municipals que es prestin a 
cadascuna de les entitats.  
 
2. Les dades contingudes al registre d'entitats seran públiques.  
 

ARTICLE 75. PROCEDIMENT PER A LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ENTITATS  
1. Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats interessades que, en tots els casos, 
hauran d'aportar les següents dades o documentació:  
 
a) Els estatuts de l'entitat.  
b) El número d'inscripció en el Registre General d'Associacions o similar.  
c) El nom de les persones que ocupen els càrrecs directius.  

d) La seu social de l'entitat.  
e) El pressupost de l'any en curs.  
f) El programa d'activitats per a l'any en curs.  
g) Certificació del nombre de socis que té l'entitat.  
 
ARTICLE 76. PROCEDIMENT PER A LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ENTITATS  
1. En els 15 dies següents a la recepció de la sol·licitud d'inscripció, degudament acompanyada 

de les dades esmentades, l'autoritat competent de l'Ajuntament notificarà a l'entitat la seva 
inscripció i, a partir d'aquest moment, es considerarà d'alta a tots els efectes.  
 
ARTICLE 77.  MANTENIMENT DE LES DADES DEL REGISTRE  
1. Les entitats inscrites tenen l'obligació de notificar al Registre qualsevol modificació de les 
dades registrals que es produeixi, dins del mes següent. El pressupost i el programa anual 

d'activitats els comunicaran el mes de gener de cada any.  
 
2. L'incompliment d'aquestes obligacions serà motiu perquè l'Ajuntament pugui donar de baixa 
l'entitat del Registre. “ 

 

L’alcalde explica la proposta. 

 

Es procedeix a la votació i per unanimitat dels membres presents, sis vots a favor,  

s’aprova la modificació del ROM.  
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13.-DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL OBRES PLAÇA JOSEP ROSSELLÓ 6/BONIFICACIÓ 

IMPOST. EXP. 3/2018 

La proposta literalment diu: 

 
“Antecedents 

En data  20 de setembre de 2018 , mitjançant instància telemàtica amb registre d’entrada 1-
2018-1281-2, el senyor  C. G. P. sol·licita llicència d’obres per obres de reforma de l’habitatge i 
sol·licita bonificació de l’impost. 
 
Per decret  del regidor delegar d’Urbanisme es concedeix llicència d’obres. 
 
En  data  14 de desembre de 2018 l’arquitecte  tècnic municipal  emet informe on es diu que no  

es pot considerar que les obres que es pretenen realitzar són obres d’especial interès.  
 
En data  25 de febrer de 2019 la secretaria interventora emet informe en el mateix sentit que 
l’arquitecte tècnic. 
 
Fonaments de dret 
1.- L’article Article 6è de l’ordenança fiscal núm. 3 d’Almoster reguladora de l’Impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres, estableix que “....es  concedirà una bonificació del  95 % 
per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin 
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, 
històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà 
al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres “. 

 
2.- L’apreciació de l’interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin  ha de ser pel Ple en base al seu 
criteri. Ens trobem davant el que es diu “Concepte jurídic indeterminat”, la qual cosa vol dir que 

no existeix una definició o delimitació legal expressa del que es considera per tal,  però 
evidentment hi existeix una solució para l’apreciació justa  que l’ha de realitzar el Ple de   
l’Ajuntament , per la qual cosa s’ha d’intentar acotar el concepte, i per això es poden utilitzar 

dos vies: 
- La primera la dona el propi TRLRHL que dona una primera aproximació al  concepte 

quan parla de circumstancies socials, culturals, històric - artístiques o de foment de 
l’ocupació. Si bé els tres últims blocs poden ser senzills de delimitar, el de les 
circumstancies socials constitueix un concepte difícil de delimitar on en teoria tindria 
cabuda qualsevol situació, i s’hauria d’intentar interpretar un tant restrictivament  ja 
que sinó es podria deixar a la pura arbitrarietat de cada Corporació el decidir quan es 

donen les mateixes , tenint en compte que , per principi, la totalitat de  l’activitat 
municipal està dirigida a l’interès públic. 

- Una segona aproximació podria ser la que proporciona la llei 7/1985, de 2 d’abril , que 
en el seu article 1.1 disposa que “ Los Municipios son entidades basicas de la 
organización territorial del Estado y cauces immediatos de participación ciudadana en 
los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 

propios de las correspondientes colectiviades “. I l’article  25.1 del mateix  text  legal 

estableix que : “El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal». A continuació, en el seu núm. 2,  i sense caràcter exhaustiu , enumera les 
matèries sobre les que el Municipi podrà exercir  competències en els termes  de la 
legislació  de l ‘Estat i  de les Comunitats  Autònomes. 

 
Dons bé, podria ser al voltant d’aquest  ampli catàleg  de matèries      competencials on 
es podria  buscar l’ existència  de l’especial integrés o utilitat municipal  i  analitzar, cas 
per cas, els supòsits plantejats. 
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Es per això que es proposa al Ple que decidirà el que cregui més adient : 
 

1. Denegar la bonificació del 95% de la quota de l’impost sol·licitada al no apreciar-se 
l’interès públic.” 

 

L’alcalde explica la proposta. 

 

Es procedeix a la votació i per unanimitat dels membres presents, sis vots a favor,  

s’aprova la denegació de la bonificació de l’ICIO.  

 

 

14.- DECLARACIÓ INTERÈS GENERAL OBRES  /BONIFICACIÓ IMPOST. EXP. 1   /2019 

La proposta literalment diu: 
 
“Antecedents 

En data  8 de novembre de 2018 , mitjançant instància telemàtica amb registre d’entrada 1-
2018-1429-1, el senyor   E. M. S. sol·licita llicència d’obres per obres de rehabilitar la façana de 
l’edifici ubicat al carrer de la Font 2.  
 
Per decret  del regidor delegar d’Urbanisme es concedeix llicència d’obres. 
 

En data  30 de novembre de 2018 , mitjançant instància telemàtica amb registre d’entrada 1-
2018-1508 -1, el senyor   E. M. S. sol·licita la bonificació de l’impost.  
 
En  data  17 de desembre de 2018 l’arquitecte  tècnic municipal  emet informe on es diu que  es 
pot considerar que les obres que es pretenen realitzar són obres d’especial interès.  
 
En data  25 de febrer de 2019 la secretaria interventora emet informe en el mateix sentit que 

l’arquitecte tècnic. 
 
Fonaments de dret 
1.- L’article Article 6è de l’ordenança fiscal núm. 3 d’Almoster reguladora de l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, estableix que “....es  concedirà una bonificació del  95 % 
per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin 
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, 

històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà 
al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la 
majoria simple dels seus membres “. 
 
2.- L’apreciació de l’interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, 
històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin  ha de ser pel Ple en base al seu 

criteri. Ens trobem davant el que es diu “Concepte jurídic indeterminat”, la qual cosa vol dir que 
no existeix una definició o delimitació legal expressa del que es considera per tal,  però 
evidentment hi existeix una solució para l’apreciació justa  que l’ha de realitzar el Ple de   
l’Ajuntament , per la qual cosa s’ha d’intentar acotar el concepte, i per això es poden utilitzar 
dos vies: 

- La primera la dona el propi TRLRHL que dona una primera aproximació al  concepte 
quan parla de circumstancies socials, culturals, històric - artístiques o de foment de 

l’ocupació. Si bé els tres últims blocs poden ser senzills de delimitar, el de les 
circumstancies socials constitueix un concepte difícil de delimitar on en teoria tindria 
cabuda qualsevol situació, i s’hauria d’intentar interpretar un tant restrictivament  ja 
que sinó es podria deixar a la pura arbitrarietat de cada Corporació el decidir quan es 
donen les mateixes , tenint en compte que , per principi, la totalitat de  l’activitat 
municipal està dirigida a l’interès públic. 

- Una segona aproximació podria ser la que proporciona la llei 7/1985, de 2 d’abril , que 

en el seu article 1.1 disposa que “ Los Municipios son entidades basicas de la 
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organización territorial del Estado y cauces immediatos de participación ciudadana en 
los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 

propios de las correspondientes colectiviades “. I l’article  25.1 del mateix  text  legal 
estableix que : “El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal». A continuació, en el seu núm. 2,  i sense caràcter exhaustiu , enumera les 
matèries sobre les que el Municipi podrà exercir  competències en els termes  de la 
legislació  de l ‘Estat i  de les Comunitats  Autònomes. 

 
Dons bé, podria ser al voltant d’aquest  ampli catàleg  de matèries      competencials on 
es podria  buscar l’ existència  de l’especial integrés o utilitat municipal  i  analitzar, cas 

per cas, els supòsits plantejats. 
 
Es per això que es proposa al Ple que decidirà el que cregui més adient : 
 

1. Apreciar l’especial interès de les obres a realitzar a la façana de l’edifici ubicat al carrer 
de la Font numero 2 i concedir la bonificació del 95% de la quota de l’impost 
sol·licitada.” 

 

L’alcalde explica la proposta. 

 

Es procedeix a la votació i per unanimitat dels membres presents, sis vots a favor,  

s’aprova concedir la bonificació de l’ICIO.  

 

 

15.- CANVI NOM NÍNXOLS 10 I 26  A FAVOR  DEL SR. P. B. F. I NÍNXOL 62 A NOM DE 

LA SRA. R. B. F. 

La proposta literalment diu: 
 
“ANTECEDENTS 
El senyor P. B. F., mitjançant instància de 17 de desembre de 2018,  , i amb número de registre  
d’entrada 1-2018-1605-1, exposa que sa germana i ell són propietaris del dret de concessió 
administrativa de tres nínxols del cementiri municipal que va a nom del senyor J. B. S. i 

manifesta la voluntat del  canvi de nom de la concessió administrativa a favor d’ells de tal 
manera que els nínxols 10 fila 1 i 26 fila 2 es posin a nom seu i el nínxol 62 fila 2 a nom de sa 
germana, la senyora R. B. F. Aporta a tal efecte els títols i  testament. 
 
Per tot això, proposo al Ple que decidirà el que cregui més adient, l’adopció dels següents 
acords: 

 
1- Concedir el canvi de  titularitat de la concessió administrativa funerària sobre els nínxols 10 

fila 1 i 26 fila 2   a  favor del senyor P. B. F. Aquest canvi de titularitat queda supeditat al 
previ pagament de la taxa  establerta en l’ordenança fiscal. 

 

2- Concedir el canvi de  titularitat de la concessió administrativa funerària sobre el nínxol 62 
fila 2   a  favor de la senyora . R. B. F.  Aquest canvi de titularitat queda supeditat al previ 

pagament de la taxa  establerta en l’ordenança fiscal 
 

3- Notificar aquest acord als interessats. “ 

 

L’alcalde explica la proposta. 
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Es procedeix a la votació i per unanimitat dels membres presents, sis vots a favor,  

s’aprova el canvi de titularitat de la concessió administrativa funerària sobre els 

nínxols sol·licitada.   

 

 

16.- RELACIÓ DE DECRETS 1/2019. 

La relació literalment diu: 

 

“ 
 2018  

290)05-12-2018 Decret aprovació pla/estudi bàsic de seguretat i 

salut per exec. Obres “Actuacions adequació 
enllumenat del nucli antic del municipi 
d’Almoster” 
(Decret de l’alcaldia) 

ELECNOR, SA 

291)12-12-2018 Decret inici expedient aprovació pressupost. 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

292) 12-12-2018 Decret convocatòria ple ordinari 17/12/2018 AJUNTAMENT 

293) 13-12-2018 Decret denegant llicència d’obres PO 26/2018. 
(Decret del regidor delegat titular de l’àrea 
d’urbanisme i Obres Públiques) 

F. X. C. V.l 

294)14-12-2018 Decret aprovació memòria valorada “Recuperació 
i arranjament camí Colada de Reus, antic camí 
Ral entre Almoster-Reus, situat al terme 
municipal d’Almoster” 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

295) 14-12-2018 Decret incoació expedient per aprovació i 
signatura conveni col·laboració  

(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT/ N. C. B. 

296) 14-12-2018 Decret subscripció Conveni de col·laboració 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT/ 
N. C. B.  

297) 14-12-2018 Decret requerint documentació original per 
justificar subvenció 
(Decret de l’alcaldia) 

Ateneu agrícola 
d’Almoster 

298) 14-12-2018 Decret requerint documentació original per 
justificar subvenció 

(Decret de l’alcaldia) 

Associació de dones 
Santa Àgata 

299) 14-12-2018 Decret requerint documentació original per 
justificar subvenció 
(Decret de l’alcaldia) 

Associació Gent Gran 

300) 17-12-2018 Decret renuncia subvenció sol·licitada “Gestió 
forestal de finques i camins de titularitat pública 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

301) 17-12-2018 Decret aprovació certificació num. 1 obra 
“Projecte pavimentació i serveis c. Mas d’en 

Grau”. 

(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT/ 
Obres Fevial SL 

302)17-12-2018 Decret ordre pagament relació factura num. 
21/2018 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

303) 17-12-2018 Decret aprovació de la relació d’una factura, 
num. 21/2018 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

304) 17-12-2018 Decret atorgant subvenció 
(Decret de l’alcaldia) 

Ateneu agrícola 
d’Almoster 
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305) 19-12-2018 Decret denegant llicència d’obres PO16/2016 

(Decret del regidor delegat titular de l’àrea 
d’urbanisme i Obres Públiques) 

C. O. M. 

306) 21-12-2018 Decret requerint documentació per subvenció. 
(Decret de l’alcaldia) 

Associació de caçadors 
agrícola 

307) 27-12-2018 Decret atorgant subvenció 

(Decret de l’alcaldia)  

Associació de dones 

Santa Àgata 

308) 27-12-2018 Decret sol·licitant pròrroga per justificació 
subvenció concedida 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

309) 27-12-2018 Decret ordre pagament assistències als òrgans 
col·legiats en l’exercici 2018 als regidors que no 

perceben retribucions. 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

310) 27-12-2018 Decret No admetent a tràmit reclamació per 
prescripció 

(Decret de l’alcaldia) 

Comunitat propietaris 
c. Joan Bertran, 7 

311) 27-12-2018 Decret atorgant subvenció 
(Decret de l’alcaldia) 

Associació de dones 
Santa Àgata 

312) 28-12-2018 Decret resolució expedient baixa per inscripció 

indeguda al padró d’habitants 
(Decret de l’alcaldia) 

E. V. 

313)28-12-2018 Decret aprovant pressupost i adjudicant contracte 
menor manteniment contenidors soterrats 
(Decret de l’alcaldia) 

DOC Espais Urbans SL 

314)28-12-2018 Decret requerint documentació original per 
justificar subvenció 
(Decret de l’alcaldia) 

Ambient  Servei SL 

315) 28-12-2018 Decret requerint documentació original per 

justificar subvenció 

(Decret de l’alcaldia) 

Club Tennis Taula 

Almoster 

316) 28-12-2018 Decret requerint documentació original per 
justificar subvenció 
(Decret de l’alcaldia) 

Associació Gatmoster 

 2019  

1) 03-01-2019 Decret aprovació relació 23/2018 de 47 factures. 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 
 

2) 03-01-2019 Decret ordenant el pagament relació 23/2018 de 
47 factures. 

(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

3)  07-01-2019 Decret aprovació certificació num. 2 obra 
“Condicionament del local situat a la planta baixa 
de la plaça de l’església 1”. 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT/ 
Fulgencio Villar SL 

4) 07-01-2019 Decret denegant subvenció 
(Decret de l’alcaldia) 

Futbol Club d’Almoster 

5) 08-01-2019 Decret adjudicació contracte execució obres 
incloses al projecte “obres de pavimentació i 
serveis del c. Portal, c. Pare Aymamí i c. Jacint 

Verdaguer”. 
(Decret de l’alcaldia) 

BOSIR, SA 

6) 08-01-2019 Resolució desestimant reclamació responsabilitat 
patrimonial 
(Decret de l’alcaldia) 

J. M. L. 

7) 08-01-2019 Decret per l’aprovació calendari de recaptació 
voluntària exercici 2019 

AJUNTAMENT 
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(Decret de l’alcaldia) 

8) 09-01-2019 Decret requerint memòria activitats per 
subvenció 
(Decret de l’alcaldia) 

Associació Ball de 
Diables 

9) 09-01-2019 Decret atorgant ajut foment natalitat 
(Decret de l’alcaldia) 

A. P. B.l 

10) 14-01-2019 Decret aprovar i pagar relació de dietes. 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

11) 14-01-2019 Decret aprovació relació 24/2018 de 28 factures. 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

12) 17-01-2019 Decret resolució exp. de baixes per inscripció 
indeguda al padró d’habitants. 

(Decret de l’alcaldia) 

C. Ll. G. 

13) 17-01-2019 Decret resolució exp. de baixes per inscripció 

indeguda al padró d’habitants. 
(Decret de l’alcaldia) 

A. G. G. 

14) 17-01-2019 Decret aprovant llista provisional d’admesos i 
exclosos, nomenant el tribunal i fixant la data de 
la prova de català. 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

15) 17-01-2019 Decret resolució exp. de baixes per inscripció 
indeguda al padró d’habitants. 
(Decret de l’alcaldia) 

S. M. B. G. 

16) 17-01-2019 Decret aprovant certificació num. 2 obra “ 

Projecte pavimentació i serveis del carrer Mas 
d’en Grau” 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT/ 

Obres Febial SL 

 Decret aprovació relació 2/2018 de 50 factures. 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

17) 17-1-2019 Decret aprovació Pla de Seguretat i Salut obres 
“Rehabilitació Integral dependències cementiri 
fase II”  
(Decret de l’alcaldia) 

CONSTRUCCIONS 
VINAIXA, S.A. 

18) 17-1-2019 Decret iniciació expedient caducitat llicència 

d’obres atorgada a Carlota Oteo Mayayo. (Decret 
de l’alcaldia) 

C. O. M. 

19) 18-1-2018 Decret atorgant subvenció Associació Gent Gran. 
(Decret de l’alcaldia) 

Associació Gent Gran 

20) 21-1-2019 Decret llicència d’obres 1/2019  

(Decret del regidor delegat titular de l’àrea 
d’urbanisme i Obres Públiques) 

F. M. R. 

21) 22-1-2019 Decret requerint documentació per llicència 
d’obres.  
(Decret del regidor delegat titular de l’àrea 

d’urbanisme i Obres Públiques) 

M. B. P. 

22) 22-1-2019 Decret requerint documentació per llicència 

d’obres.  
(Decret del regidor delegat titular de l’àrea 
d’urbanisme i Obres Públiques) 

M. S. E. 

23) 23-1-2019 Decret llicència obres Exp. 34/2018 
 (Decret del regidor delegat titular de l’àrea 
d’urbanisme i Obres Públiques) 

À.l X. A. 

24) 23-1-2019 Decret devolució fiança Exp. 1/2018 
(Decret del regidor delegat titular de l’àrea 

d’urbanisme i Obres Públiques) 

Comunitat Propietaris 
carrer Joan Bertran, 9 

 

25) 24-1-2019 Decret aprovació i tramesa previsió despeses ACA 
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directes d’explotació 

(Decret de l’alcaldia) 

26) 24-1-2019 Decret atorgant subvenció 
(Decret de l’alcaldia) 

Associació Gatmoster 

27) 24-1-2019 Decret atorgant subvenció  
(Decret de l’alcaldia) 

Associació Caçadors 
Agrícola d’Almoster 

28) 24-1-2019 Decret convocant jurat per valorar concurs idees 
pça. Josep Roselló 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

29) 25-01-2019 Decret llicència obres Exp. 35/2018 

(Decret de l’alcaldia) 

Gas Natural 

Distribucion SDG, SA 

30) 25-01-2019 Decret aprovant relació nòmines  

(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

31) 28-01-2019 Decret inici identificació expedient Pla 

Pressupostari a Mig Termini 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

32) 28-01-2019 Decret atribuint funció de coordinació i 
organització Brigada 
(Decret de l’alcaldia) 

J. M. S. A. 

33) 28-01-2019 Decret llicència obres Exp. 35/2018 
(Decret del regidor delegat titular de l’àrea 
d’urbanisme i Obres Públiques) 

J. V. F. 

34) 28-01-2019 Decret Requerint acreditament de representació 
(Decret de l’alcaldia) 

BAIBON RESEL SL-J. 
M. F. 

35) 29-01-2019 Decret requerint de caràcter urgent reparació 
mur finca 
(Decret del regidor delegat titular de l’àrea 
d’urbanisme i Obres Públiques) 

J. B. 

36) 29-01-2019 Decret informe desfavorable per falta 

documentació 
(Decret del regidor delegat titular de l’àrea 
d’urbanisme i Obres Públiques) 

M. C. O. 

37) 30-01-2019 Decret devolució fiança Exp. 7/2017 
(Decret del regidor delegat titular de l’àrea 

d’urbanisme i Obres Públiques) 

M. F. V. 

38) 30-01-2019 Decret denegant sol·licitud presentada 
(Decret del regidor delegat titular de l’àrea 
d’urbanisme i Obres Públiques) 

M. S.  E. 
 

39) 31-01-2019 Decret comunicant el correcte funcionament del 

comptador de l’aigua 
(Decret de l’alcaldia) 

A. V. N. 

40) 31-01-2019 Decret declarant demostrada la inexistència de 
l’increment de valor en la transmissió de la finca  
(Decret de l’alcaldia) 

M. T. N. 

41) 31-01-2019 Decret contractació de serveis “manteniment 
sistema climatització Ajuntament” 

(Decret de l’alcaldia) 

CLIM’S 

42) 31-01-2019 Decret contractació de serveis “manteniment 
sistema climatització Teatre” 

(Decret de l’alcaldia) 

CLIM’S 

43) 31-01-2019 Decret contractació de serveis “manteniment 
sistema solar tèrmic i caldera Vestuaris piscines” 
(Decret de l’alcaldia) 

CLIM’S 

44) 31-01-2019 Decret contractació de serveis “manteniment 
sistema calefacció Escola Bressol i CEIP” 
(Decret de l’alcaldia) 

CLIM’S 
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45) 31-01-2019 Decret expedient obres Exp. 12/2014 

(Decret del regidor delegat titular de l’àrea 
d’urbanisme i Obres Públiques) 

A. P. G. 

46) 01-02-2019 Decret aprovant llista definitiva admesos i 
exclosos, nomenant tribunal i fixant data prova 
català 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

47) 04-02-2019 Decret rectificació errades liquidacions quotes 
urbanístiques. 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

48) 04-02-2019 Decret atorgant ajut foment natalitat. 

(Decret de l’alcaldia) 

L. V. R. 

49) 06-02-2019 Decret aprovant relació num. 1/2019 de 31 
factures 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

50) 06-02-2019 Decret ordenant pagament relació de 31 factures 

num. 1/2019 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

51) 06-02-2019 Decret aprovant relació num. 2/2019 de 57 
factures 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

52) 06-02-2019 Decret ordenant pagament relació de 57 factures 
num. 2/2019 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

53) 06-02-2019 Decret denegant sol·licitud presentada  
(Decret del regidor delegat titular de l’àrea 

d’urbanisme i Obres Públiques) 

BUILDERS SL – SALEM 
RENTING SL 

54) 07-02-2019 Decret informant desfavorablement atorgament 
llicència obres “substitució pals i riostres 

existents de fusta per formigó”. 
(Decret del regidor delegat titular de l’àrea 

d’urbanisme i Obres Públiques) 

TELEFONICA DE 
ESPAÑA SAU 

55) 07-02-2019 Decret atorgament 1a ocupació Exp. 13/1985. 
(Decret del regidor delegat titular de l’àrea 
d’urbanisme i Obres Públiques) 

J. P. E. 

56) 08-02-2019 Decret inici expedient contractació “Reformat 

arranjament pavimentació i serveis de la urb. 
Picarany” 
(Decret del regidor delegat titular de l’àrea 
d’urbanisme i Obres Públiques) 

AJUNTAMENT 

57) 11-02-2019 Decret convocatòria ple extraordinari 14-02-

2019. 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

58) 12-02-2019 Decret atorgant subvenció 
(Decret de l’alcaldia) 

Club Tennis Taula 
Almoster 

59)  12-02-2019 Decret declarant acreditada la fuita d’aigua. 

(Decret de l’alcaldia) 

BAIBON RESEL SL-

Josep Maria Fuguet 

60) 14-02-2019 Resolució acceptant sol·licitud inscripció 
d’inscripció al Registre municipal de parelles de 
fet. 
(Decret de l’alcaldia) 

J. S. C. – M. A. G. E. 

61) 20-02-2019 Decret aprovant pagament Tribunal. Selecció 
personal Borsa de Treball. 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

62) 20-02-2019 Decret constituint borsa treball auxiliar 
administratiu. 

AJUNTAMENT 
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(Decret de l’alcaldia) 

62) 20-02-2019 Decret atorgant ajut pel foment a la natalitat. 
(Decret de l’alcaldia) 

C. R. S. 

63) 20-02-2019 Decret aprovant i girant liquidació taxa ocupació 
bens domini públic. 
(Decret de l’alcaldia) 

ORANGE ESPAGNE, 
S.A.U. 

64) 21-02-2019 Decret aprovant certificació num.3 obra “Projecte 
pavimentació i serveis del carrer Mas d’en Grau”. 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT/ 
Obres Febial SL 

65) 22-02-2019 Decret aprovant pagament tribunal “Concurs 

d’idees Pça Josep Rosselló”. 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

66) 22-02-2019 Decret aprovant relació nòmines. 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

67) 22-02-2019 Decret resolució contracte arrendament. 
(Decret de l’alcaldia) 

Arquebisbat de 
Tarragona 

68) 22-02-2019 Decret declarant l’arxiu de l’expedient de 
concessióde subvenció. 
(Decret de l’alcaldia) 

Associació Ball de 
Diables 

69) 22-02-2019 Decret concedint llicència municipal tinença 
d’animals potencialment perillosos 
(Decret de l’alcaldia) 

H. Ll. A. 

70) 22-02-2019 Decret acceptant pressupost reparació tarimes 
fusta Teatre i assumpció sinistre 

(Decret de l’alcaldia) 

ISERN CORTINES SL 

71) 22-02-2019 Decret declarant caducitat llicència d’obres  
16/2016. 
(Decret del regidor delegat titular de l’àrea 
d’urbanisme i Obres Públiques) 

C. O. M. 

72) 22-02-2019 Decret requerint documentació que falta 
exp.02/2018. 
(Decret del regidor delegat titular de l’àrea 
d’urbanisme i Obres Públiques) 

M. T. 

73) 25-02-2019 Decret sol·licitant redacció bases joc botigues 

municipals “la Morterada”. 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

74) 25-02-2019 Decret aprovació pla pressupostari a mig termini  
(Decret d’Alcaldia) 

AJUNTAMENT 

75) 25-02-19 Decret aprovació bases joc botigues municipals 

“la Morterada”. 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

76) 26-02-2019 Decret d’inici de l’expedient d’aprovació de 
l’ordenança fiscal núm. 9-taxa cementiri. 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

77) 26-02-2019 Decret de requeriment a la propietat la adopció 
mesures per garantir seguretat  al pou localitzat 

al Polígon 2 parcel·la 75. 
(Decret del Regidor delegat titular de l’àrea 
d’urbanisme i obres públiques) 

AJUNTAMENT / 
Unifamiliars Sant Jordi 

78) 26-02-2019 Decret d’inici de l’expedient de modificació de 
l’ordenança fiscal Núm. 1-IBI. 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

79) 28-02-2019 Decret aprovació relació de 58 factures núm. 
3/2019 i autorització pagament. 

 (Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

80) 28-02-2019 Decret ordenant pagament de la relació de 58 AJUNTAMENT 
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factures núm. 3/2019. 

(Decret de l’alcaldia) 

81) 1-03-2019 Decret llicència d’obres exp. 3/2019 condicionada  
per al reforç estructural de la fonamentació de la 
tanca de l’habitatge del carrer Mont-Ral, 12 
(Decret del Regidor delegat titular de l’àrea 
d’urbanisme i obres públiques) 

AJUNTAMENT 

82) 1-3-2019 Decret devolució fiança obres menors exp. núm. 
28/2018  
(Decret del Regidor delegat titular de l’àrea 
d’urbanisme i obres públiques) 

E. M. S. 

83) 4-03 -2019 Decret aprovació i ordenament pagament certifi. 

núm. 1 de l’obra “Senyalit. de la circulació en cr. 
Quarter del Sud i remodel. pl. Josep Rosselló”  
(Decret del Regidor delegat titular de l’àrea 
d’urbanisme i obres públiques) 

CONSTRUCCIONS 

VINAIXA, S.A. 

84) 04-03-2019 Decret resolució exp. de baixes per inscripció 

indeguda al padró d’habitants. 
(Decret de l’alcaldia) 

M. B. R. 

85) 04-03-2019 Decret concedint 1a utilització exp. 15/2016. 
(Decret del Regidor delegat titular de l’àrea 
d’urbanisme i obres públiques) 

M. C. O. 

86) 05-03-2019 Decret incoant expedient per declarar bens no 
utilitzables (cotxe morts). 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

87) 05-03-2019 Decret devolució fiança exp. 28/2018 
(Decret del Regidor delegat titular de l’àrea 

d’urbanisme i obres públiques) 

E. M. S. 

88) 06-03-2019 Decret contractació auxiliar administratiu. 

(Decret de l’alcaldia) 

M. C. B. M. 

89) 06-03-2019 Decret declarant no acceptació proposta de no 

constituïr UTE 
(Decret de l’alcaldia) 

S. V. N. – P. S. J. – R. 

G. N. 

90) 06-03-2019 Decret llicència d’obres exp. núm. 7/2019 
escomesa cr. Reus, 7 
(Decret del Regidor delegat titular de l’àrea 
d’urbanisme i obres públiques) 

NEDGIA CATALUNYA, 
S.A. 

91) 7-03-2019 Decret requeriment acreditació de  representació 
(Decret de l’alcaldia) 

E. F. S. 

92) 08-03-2019 Sol·licitar informe del secretari interventor sobre 
tramitació per l’aprovació del projecte. 

(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

93) 11-03-2019 Decret compensació fra. de gener-19 per la de 
juny-18 pagada dues vegades 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

94) 15-03-2019 Decret aprovant relació num. 4/2019 de 47 

factures 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

95) 15-03-2019 Decret ordenant pagament relació de 47 factures 
num. 4/2019 
(Decret de l’alcaldia) 

AJUNTAMENT 

 
El regidor Josep Canals Angles, del grup municipal PDeCAT, en relació al  decret de 

l’alcaldia , numero 4 , de data 7 de gener de 2019 , pregunta qual ha estat el motiu 

pel qual es denega la subvenció al Futbol Club d’Almoster. 
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La secretaria li explica que es perquè es va demanar fora de termini. 

 

En segon lloc , pregunta pel decret de l’alcaldia numero 32,de 28 de gener,  pel qual 

s’atribueix funcions de coordinació i organització de la brigada a un dels peons, el 

senyor J. M. S. A. 

 

L’alcalde li explica que es va decidir que era necessària una  coordinació i direcció de 

la brigada per facilitar la organització de les tasques. 

 

En tercer lloc,  pregunta pel decret de l’alcaldia, numero 89, de data 6 de març,  pel 

qual es declara la no acceptació de la proposta de no constituir UTE als senyors S. V. 

N. – P. S. J. – R. G. N. 

 

Se li explica que es tracten dels guanyadors del concurs d’idees convocat per a 

reformar la Plaça Josep Rosselló , al que es van presentar amb el compromís de 

constituir-se en UTE si resultaven guanyadors,  però que després , quan van ser-ho, 

van sol·licitar si es podia obviar aquesta condició , a la qual cosa es va contestar que 

no per part de l’ajuntament. 

 

Els/Les  regidors/es es donen per assabentats/des. 

 

 

17.- INFORMES DE L’EQUIP DE GOVERN. 

En primer lloc l’alcalde explica que al concurs d’idees es van presentar 15 propostes , i 

que es va seleccionar la que portava com a lema “La plaça del Victor” , essent els 

guanyadors els senyors S. V. N. – P. S. J. – R. G. N . A continuació  ensenya als 

regidors la proposta  i explica quins han estat els motius pels quals han estat 

seleccionats com a guanyadors.  

 

En aquest moment entra la regidora Rosa Guerrero Guiamet. 

 

En segon lloc,  informa que ja s’han obert les pliques econòmiques de la licitació de les 

obres del Picarany, i s’ha seleccionat l’oferta presentada per l’empresa  Gilabert Miro 

amb una baixa d’un 27% aproximadament. Explica l’alcalde que ara se’ls ha dement la 

garantia definitiva i quan l’hagin dipositat s’haurà de fer un Ple per l’adjudicació de les 

obres.  

El regidor Josep Canals Angles, del grup municipal PDeCAT, comenta que també 

s’haurà de fer un Ple per a l’aprovació del Pla de Seguretat. 

S’explica que al Ple on s’adjudiquin les obres es podria fer una proposta de delegació 

del Ple en l’alcaldia per a l’aprovació del Pla.  

 

 

18.- TORN DE PRECS I PREGUNTES  

Els regidors pregunten pel sorteig dels membres de les Mesas Electorals. 

 

S’explica  que s’ha de du a terme del dia 30 al 2 d’abril i que segurament serà el dia 2 

d’abril. 

 

A continuació pregunten per la contractació de la nova administrativa arrel del procés 

de selecció que es va  dur a terme per constituir una bossa de treball d’auxiliar 

administratiu. 

mailto:aj.almoster@altanet.org


Se’ls explica que ja està treballant des del dia 18 d’abril. 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió ordinària a les  

20.40 hores del vespre ,  de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta, que es 

sotmetrà a l’aprovació dels assistents. 

 

 

I, perquè  així consti als efectes que disposa l’article 56.1 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril,  Reguladora de les bases de règim local (LRBRL), estenc la present amb el vist 

i plau de l’alcalde, a Almoster,   26 de març de 2019 . 

 

La secretaria,       Vist i plau 

        L’alcalde 

 

 

Gemma Dilla Martín         Àngel Xifré Arroyo 
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