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 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2018/6 EL PLE 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 26 / de juliol / 2018 

Durada Des de les 20:00 fins a les 20:41 hores 

Lloc SALA DE SESSIONS 

Presidida per Josep Ma. Nolla Cabellos 

Secretari Mariona Valls Cunillera 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39681932D Antonio Tenorio Recuero SÍ

39692642R Inmaculada Sanchez Fernandez SÍ

39662831K Jaime Joaquin Vidal Guiamet SÍ

39654943E Jaume Enseñat Fernández SÍ

39714801B Jordi Sans Ferrer SÍ

39882219N Josep Ma. Nolla Cabellos SÍ

48006378L Maria Grau Alasa SÍ

39697205X Maria Teresa Llonch Simo SÍ

39698308D María Jesús Coronado Fuentes NO

07506889B María Mercedes Ramos SÍ

39659939G Xavier Marcos Tuebols SÍ
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Excuses d'assistència presentades:
1. María Jesús Coronado Fuentes:
«LABORALS»

 

 

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

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior. Ordinària 31 / 05 / 2018

___________

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior. Extraordinària de 11 / 07 / 2018

___________

 

Expedient 523/2018. Liquidació pressupost 2017

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017  
 
Atès que el pressupost de cada exercici s’ha de liquidar, pel que fa a la recaptació de 
drets i al pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent, i 
els ingressos i els pagaments pendents aniran a càrrec de la Tresoreria local, segons 
les respectives contraccions.
 
Atès que l’article 89.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa la Llei d’hisendes locals, recull aquesta mateixa previsió:
 
Atès que segons allò establert a l’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90.1 del Reial 
decret 500/1990, i previ informe de la Intervenció, l’alcalde aprovà la liquidació del 
pressupost de l’Ajuntament mitjançant Decret 117/2016 de 28 de febrer de 2016, 
ordenant informar al Ple de la mateixa.
 
I Atès que l’article 193.5 del TRLRHL i l’article 90 del Reial decret 500/1990 disposen 
que, abans de finalitzar el mes de març, l’Ajuntament hauria d’haver tramès al 
Departament de Governació de la Generalitat i a la delegació d’Hisenda 
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corresponent una còpia de la liquidació del pressupost, es dona compte al Ple de 
l’Ajuntament dels Pallaresos de la Liquidació del Pressupost 2017 per tal de donar 
compliment als requisits anteriorment referenciats, es posa de manifest:
 

“DECRET DE L'ALCALDIA

 
Antecedents
En data 23 / 05 / 2018 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció 
de la corporació.
En data 23 /  05 /  2018 la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la 
liquidació del pressupost del 2017.
En data 18 /  06 /  2018 l'interventor va emetre informe sobre el  compliment dels 
resultats obtinguts a la liquidació.
En data 18 / 06 / 2018 l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels objectius 
del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del 
límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.
Elaborada  la  liquidació  del  pressupost  de  l'exercici  2017  a  31  de  desembre  del 
mateix exercici, s'obté el següent resultat: 
 
1.5.1. Pressupost de despeses:
 
1. Exercici en curs:  

Pressupost inicial de despeses: 3324000

Modificacions de despeses: 829593,22

Pressupost definitiu de despeses: 4153593,2

Despeses autoritzades: 210000

Despeses compromeses: 3643697,6

Obligacions reconegudes: 3114333,7

Despeses ordenades:  

Pagaments realitzats: 3080670,5

Obligacions pendents de pagament: 33663,14

  

2. Exercicis tancats :  
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Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de 
l’exercici:

67088,79

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:  

Pagaments realitzats: 55360,29

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de 
l’exercici:

11728,5

  

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 45391,64

 
1.5.2 Pressupost d’ingressos
 
 
1. Exercici en curs:  

Pressupost inicial d’ingressos: 3324000

Modificacions d’ingressos: 829593,22

Pressupost definitiu d’ingressos: 4153593,22

Drets reconeguts: 3175737,89

Drets anul·lats: 20856,9

Devolució d’ingressos:  

Recaptació neta: 2820228,4

Drets pendents de cobrament: 334652,59

  

2. Exercicis tancats:  

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 1435592,12

Baixes: -87.466,41
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Recaptació: 749683,67

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 598442,04

  

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 933094,63

 
1.5.3. Resul  tat pressupostari de l’exercici:  
 
 
 AJUNTAMENT DE  DELS PALLARESOS    

       

 Exercici Comptable: 2017     

    RESULTAT PRESSUPOSTARI 2017  

    DRETS 
RECONEGUTS NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

 AJUSTOS  RESULTAT 

       

 a. Operacions corrents  3.154.880,99 2.843.382,78  311.498,21

 b. Altres operacions no 
financeres 

      0,00 237.206,66  -237.206,66

 1. Total operacions no financeres 
(a+b) 

3.154.880,99 3.080.589,44   74.291,55

 2. Actius financers  0,00 0,00  -     0,00

 3. Passius financers  0,00 33.744,21  -33.744,21

 RESULTAT PRESSUPOSTARI 
DE L'EXERCICI 

3.154.880,99 3.114.333,65     40.547,34

 AJUSTOS:      

 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses grals. 

56307,44  

 5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici  342816,25  
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 6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici  8099,13  

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT   431.571,90

       

 
1.5.4. Romanent de tresoreria:
 
 AJUNTAMENT 
DE                     

 DELS PALLARESOS   

      

 Exercici 
Comptable: 

2017    

    ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12  

     IMPORTS ANY 2017

 1. (+) Fons líquids   1.318.003,22

 2. (+) Drets pendents de cobrament  933.557,19

  (+) del Pressupost corrent 334.652,59  

  (+) de Pressupostos tancats 598.442,04  

  (+) d'operacions no pressupostàries   462,56  

  (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació 
definitiva 

0,00  

 3. (-) Obligacions pendents de pagament  346.905,17

  (+) del Pressupost corrent  33.663,14  

  (+) de Pressupostos tancats 11728,50  

  (+) d'operacions no pressupostàries 301.513,53  

  (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  
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 4. (+) Partides pendents d'aplicació   43.791,58

  (-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació 
pressupostària 

0,00  

  (+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació 
pressupostària 

43791,58  

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)  1.948.446,82

 II. Saldos de dubtós cobrament  422626,45

 III. Excés de finançament afectat  495619,78

 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 1.030.190,59

 
Les  despeses  pendents  d’aplicació  pressupostària  (compte  413),  són  de  PRIMA 
BASE LIQUIDACIÓ PADRONS 2017. El 2017 vam demanar bestreta a Base, això va 
provocar que la liquidació final de BASE per la gestió de la recaptació fos superior a 
la d’altres anys. Atès que per la elaboració del pressupost s’agafa de referència l’any 
anterior, a la partida pressupostària serveis de recaptació a favor de l’entitat, s’havia 
contemplat un import de 50.000 €. Import que no va ser suficient, ni la vinculació 
jurídica, per fer front al pagament de la liquidació de base per la gestió de padrons de 
2017, enviada a l’Ajuntament el desembre de 2017. En aquest sentit, es va haver de 
fer un pagament per import de 43.791,58 € extrapressupostàriament. 
 
1.5.5. Romanents de crèdit:
No hi ha saldos d’incorporació obligatòria per l’exercici següent. 
 
Incorporació voluntària
Aquests  crèdits  d’incorporació  voluntària  s’incorporaran,  si  existeixen  recursos 
suficients, una vegada acordada la distribució del superàvit.
 

Despesa Finançament

Partida Concepte Import Partida Concepte Import

1-150-
609.02-01

Obres Poliesportiu 
FASE 2 PAM 2017

210.000,00 1-761.xx-01 PAM 2017 90.300,00

   1-870.00-01 RTDG 119.700,00

 
Despesa Finançament

Partida Concepte Import Partida Concepte Import
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1-342-
622.00-01

Obres PISTA 
Poliesportiva FASE 1 

272.307,19 1-761.xx-01 PAM 2014 244.035,33

   1-870.00-01 RTDG 28.271,86

 
Despesa Finançament

Partida Concepte Import Partida Concepte Import

1-165-
633.01-01

Inst. Quadre Llum 
(Renting)

257.056,80 1-870.00-01 RTDG 257.056,80

 
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del 
pressupost.
 
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir 
una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El  càlcul  de  la  capacitat  o  necessitat  de  finançament  en  els  ens  sotmesos  a 
pressupost s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els 
capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de 
criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat  local  presenta  una necessitat  de finançament  per  import  de -61.696,36€ 
d'acord amb el següent detall:
 
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat  

Ingressos no financers 3.154.880,99

Despeses no financeres 3.080.589,44

Superàvit no financer 74.291,55

Ajustos d'ingressos  

Recaptació -110.289,45

PTE 18.093,12

Interessos 0,00

Ajustos de despeses  

Compte 413 43.791,58
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Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00

Interessos 0,00

Lísings 0,00

Execució d'avals 0,00

Aportacions de capital 0,00

Ingressos ajustats 3.062.684,66

Despeses ajustades 3.124.381,02

Necessitat de finançament -61.696,36

 
 
Compliment de la regla de la despesa
 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de 
la Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 amb 
aquell que es desprèn de la liquidació del 2017.
La  despesa  computable  de  l'exercici  2017  serà  la  no  financera,  exclosos  els 
interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents 
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament 
de les Corporacions Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb 
superàvit de la liquidació del 2016 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la 
tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 
12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per 
a les Corporacions Locals”, de la IGAE.
Aquest  resultat  el  compararem amb l'obtingut  en la  liquidació del  2016 a la  qual 
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola que del 2016 al 2017 és del 2,1% i, si s’escau, afegirem els increments 
normatius amb caràcter permanent (i  anàlogament les disminucions de recaptació 
avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació 
del pressupost 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest 
cas, l'entitat local no compleix la Regla de la despesa amb un marge de -505.518,73.
 
 Liquidació 

exercici 2016
Liquidació 
exercici 2017
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-       Coordinar totes les accions i fases derivades del procés participatiu.

-       Validar els projectes revisats per la Comissió tècnica.

-       Convocar les sessions informatives i elaborar el material necessari previ a  
les sessions.

-       Definir el calendari detallat del procés.
 
Article 24. Comissió tècnica
Es crea la Comissió tècnica amb la finalitat de validar que els projectes presentats  
compleixin els criteris i les normatives que regula el present Reglament.

 
La Comissió tècnica està constituïda per:

a.    El/la regidor/a de participació ciutadana.
b.    Personal tècnic municipal.
c.    El/la representant del poble de la Comissió de seguiment.

 
Les funcions de la Comissió són:

-       Revisar  que  les  fitxes  tècniques  dels  projectes  presentats  estiguin  
degudament emplenades.

-       Valorar  tècnicament,  econòmicament  i  normativament  si  els  projectes  
presentats compleixen els criteris d’acceptació descrits en el article 45 punt 3,  
d’aquest reglament.”

 
Legislació aplicable
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local LRBRL
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

TRLMRL

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales
Reglament  de  participació  ciutadana  i  qualitat  democràtica  de 
l’Ajuntament dels Pallaresos

ROF

 
Vist tot l’anterior, es proposa al Ple, aprovar els següents:
 

Acords
 
Primer.- Constituir la Comissió de Seguiment i la Comissió Tècnica d’acord amb el 
Reglament  de  Participació  ciutadana  i  qualitat  democràtica  de  l’Ajuntament  dels 
Pallaresos.
 
Segon.- Establir que la Comissió de Seguiment estarà integrada per un/a regidor/a 
de  cada  grup  polític  municipal,  un  representant  de  les  entitats  associatives 
degudament inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, un representant del poble 
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escollit per l’equip de govern i personal tècnic municipal, sota la presidència de la 
Regidora de participació ciutadana.
 

-       Els grups municipals hauran de comunicar al Registre de l’Ajuntament el 
seu representant i els seus substituts, establint un ordre dels mateixos

-       El representat de les entitats associatives degudament inscrites al RME es 
designarà mitjançant  sorteig,  entre aquells membres d’entitats associatives 
degudament inscrites al RME que presentin la seva candidatura al Registre 
de l’Ajuntament. 

-       El representant del poble es designarà, mitjançant sorteig, entre aquelles 
persones que presentin la seva candidatura al Registre de l’Ajuntament.

-       Es faculta a la Regidora de Participació Ciutadana a designar al personal 
tècnic de l’Ajuntament.

 
Tercer.-  Establir  que  la  Comissió  Tècnica  estarà  integrada  per  personal  tècnic 
municipal i el representant del poble membre de la comissió de seguiment, sota la 
presidència de la Regidoria de Participació ciutadana.
 

-       Es faculta a la Regidora de Participació Ciutadana a designar al personal 
tècnic de l’Ajuntament.

 
Quart.-  Ambdues  Comissions  es  reuniran  a  convocatòria  de  la  regidora  de 
participació ciutadana. En tot cas, els membres de les comissions hauran de rebre la 
convocatòria, com a mínim, dos dies hàbils abans de la reunió.  
 
Cinquè.-  Establir,  atès  el  caràcter  mix  de  les  mateixes,  que  no  es  satisfaran 
retribucions als seus membres per l’assistència a les mateixes.
 
Sisè.-  Publicar  aquest  acord  al  BOPT,  a  la  seu  electrònica  i  al  Portal  de 
Transparència.

 

Expedient 220/2018. Aprovació conveni de col·laboració amb Diputació de 
Tarragona

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

APROVACIÓ  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  LA  DIPUTACIÓ  DE 
TARRAGONA I L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’UNA ROTONDA AL PUNT QUILOMÈTRIC  0,3  DE  LA CARRETERA TP-2335, 
DELS PALLARESOS A SANT SALVADOR 
 
Resultant que l’abastament d’aigua potable d’una de les urbanitzacions del municipi, 
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Pallaresos Park, es ralitza mitjançant la captació d’un pou propi.  De tant en tant, 
existeixen problemes amb l’esmentada captació degut, per una part a la insuficient 
capacitat del pou per fer front a la demanda i per l’altra a la baixa qualitat química de 
l’aqüífer ja que es detecten uns nivells de nitrats al voltant dels 48-49 ppm, molt 
propers al límit permès de 50 ppm 

Vist el Projecte d’Abastament d’Aigua de la Urbanització Pallaresos Park, aprovat per 
EMATSA i  amb  un  pressupost  de  1.070.401,31€  IVA inclòs,  entrat  per  registre 
d’entrada d’aquest Ajuntament el dia 26 de febrer de 2018, núm. 802/2018. 

Resultant que el projecte va ser aprovat inicialment pel ple ordinari de data 5 / 04 / 
2018.

Resultant que l’acord va ser publicat al taulell d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i al 
Butlletí Oficial de la Província de data 17 / 04 / 2018 núm. 74.

Resultant que durant el període d’exposició al públic s’han presentat un total de una 
al·legació per part de la Diputació de Tarragona, RE núm. 1780 de data 24 de maig 
de 2018, consistents a la construcció d’una rotonda al punt quilomètric 0,3 de la 
carretera TP-2335, dels Pallaresos a Sant Salvador.
 
Vist que el Projecte es va aprovar definitivament pel ple de l’Ajuntament en sessió 
extraordinària del dia 11 de juliol de 2018. 
 
Per tot el qual, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
 
Primer.- APROVAR el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA I L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’UNA ROTONDA AL PUNT QUILOMÈTRIC  0,3  DE  LA CARRETERA TP-2335, 
DELS  PALLARESOS  A  SANT  SALVADOR  d’acord  amb  el  projecte  aprovat 
definitivament per acord de ple de data 11 de juliol de 2018
Segon.- Facultar  el  Sr.  Alcalde  per  la  signatura  i  realització  de  tots  els  tràmits 
d’aquest expedient 
Tercer.- Tramete aquest acord a la Diputació de Tarragona

 

Expedient 677/2018. donar compte distribució superàvit

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

 
Fets 
 
 
1. Una vegada aprovada la liquidació de l’exercici 2017 cal tramitar l’expedient de la 
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distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 2017.
 
2.  L’alcalde  ha  resol  iniciar  l’expedient  de  distribució  de  la  liquidació  així  com 
encarregar a la secretaria intervenció l’emissió dels informes corresponents.
 
3. L’interventor ha emès informe determinant la impossibilitat de distribuir el 
superàvit atès que la corporació no està subjecte a l’article 32 de la LOEPSF 
per tenir capacitat de finançament en la liquidació 2017.
 
 
 
Fonaments jurídics
 
 
1.  L’article  12.5  de  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d'Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos 
que  s’obtinguin  per  damunt  dels  previstos  es  destinaran  exclusivament  a 
reduir el nivell de deute.
 
 
2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, 
aquest s'ha de destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
 
 
 
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que 
no  superin  el  límit  d'endeutament  en  matèria  d'autorització  d'operacions 
d'endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional,  
romanent  de  tresoreria  positiu,  una  vegada  descomptat  l'efecte  de  les 
mesures especials de finançament, que compleixin amb el període mig de 
pagament previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de 
finançament en la liquidació de l'exercici 2018 podran destinar, en primer lloc 
el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i  
a continuació, a finançar inversions financerament sostenibles sempre amb el 
límit de la previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2018, si encara 
queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net. 
 
 
 
4. La disposició addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals 
regula allò que s'entén per inversió financerament sostenible.
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5.  L'apartat  13.3.1  de  la  Nota  informativa  sobre  tutela  financera  dels  ens 
locals en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 14 de 
juliol de 2017 de la Direcció general de Política Financera, Assegurances i 
Tresor del  Departament de la Vicepresidència i  Economia i  Hisenda de la 
Generalitat  de  Catalunya  disposa,  entre  d'altres,  que  el  romanent  de 
tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de destinar,  en funció dels 
recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions pendents d'aplicar al 
pressupost  i  al  compliment  dels  compromisos  de  despesa  assumits  per 
l'existència de romanents de crèdits incorporables. 
 
 
 
6. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés 
a la informació pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el  
fet  de  no  complir  amb  l’obligació  de  destinar  íntegrament  els  ingressos 
obtinguts per sobre dels previstos en el pressupost a la reducció del nivell de 
deute  públic  de  conformitat  amb  allò  que  preveu  l’article  12.5  de  la  Llei 
orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat 
financera i l’incompliment de l’obligació de destinar el superàvit pressupostari 
a la reducció del nivell d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 
32 i la disposició sisena de la mateixa Llei.
 
 
 
 
 

ACORD

 

Primer.- Donar compte la no subjecció de l’entitat a l’article 32 de la LOEPSF 
atès la necesitat de finançament que presenta en el moment de la liquidació 
2017. 

 
Vist el resultat de la liquidació 2017, cal tenir en compte que el deute està 
totalment afectat al  tancament del 2017, i  que s’ha demanat assistència a 
Diputació per la elbaorció d’un Pla Econòmic Financer. 
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Moció activitats gratuïtes casals gent gran

___________

 

moció rebuig decisió judicial d'alliberar "la manada"

___________

 

moció de denúncia a la criminalització dels CDR per part de l'aparell de l'Estat 
Espanyol presentada per ERC Pallaresos

___________

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia

___________

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Número: 6/2018
Data: 26 de juliol de 2018
Horari: 20:00 hores
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen:

Josep Maria Nolla Cabellos
Toni Tenorio Recuero
Maite Llonch Simó
Inmaculada Sánchez Fernández
Maria Grau Alasà
Francesc Xavier Marcos Tuebols
Jordi Sans Ferrer
Maria de las Mercedes Ramos Sánchez
Jaume Enseñat Fernández
Jaime J. Vidal Guiamet

Excusen la seva assistència: Ma Jesús Coronado Fuentes

Mariona Valls Cunillera, Secretària-Interventora

Als efectes de la constància fidel del desenvolupament de la sessió, aquesta ha estat 
enregistrada íntegrament  en suport  digital  en  format  àudio  i,  en el  seu cas també 
vídeo,  mitjançant  càmera  digital  de  la  marca  PANASONIC  model:  HDC-  SD80  i 
número de sèrie E1TG00515, operada per l’empleat públic Sr. Joan Carles Petit Piñol, 
enregistrament que queda gravat en suport targeta SD i minidisc, un exemplar del qual 
enregistrament, sense perjudici de la seva disponibilitat en la pàgina web municipal i 
demés mitjans de publicitació que es puguin adoptar, consta arxivat en la Secretaria de 
l’Ajuntament a efectes de la seva constància, acreditació i fe pública del seu contingut i 
disponibilitat de poder-se constatar. 

Les opinions dels membres de la Corporació en les seves intervencions consisteixen 
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en la deliberació sobre aspectes directes o indirectes de l’assumpte de què es tracti, 
sense  especial  transcendència  jurídica  (en  cas  contrari  constaran  transcrites 
literalment en text) conduents al sentit del vot del grup en nom del qual intervenen. 

Ordre del dia

1.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del Ple municipal, 
duta a terme el dia 31 de maig de 2018.
2.-  Lectura  i  Aprovació  de  l’esborrany  de  acta  de  la  sessió  extraordinària  del  Ple 
municipal, duta a terme el dia 11 de juliol de 2018.
3.- Donar compte al ple de la liquidació del pressupost 2017
4.- Proposta d’acord de creació de la Comissió de seguiment i Comissió tècnica dels 
Pressupost Participatius 
5.- Aprovació conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament 
dels  Pallaresos  per  a  la  construcció  d’una  rotonda  al  Punt  quilomètric  0,3  de  la 
Carretera TP-2335, dels Pallaresos a Sant Salvador
6.- Donar compte distribució superàvit
7.- Moció de rebuig a la decisió judicial d’alliberar “La Manada” i  per exigir  que es 
continuï desenvolupant el pacte d’Estat contra la violència de gènere. Presentada per 
UNIM PSC-CP
8.- Moció per a la recuperació de les activitats gratuïtes als casals de la gent gran. 
Presentada per UNIM PSC-CP
9.- Moció de denúncia a la criminalització dels CDR per part  de l’aparell  de l’Estat 
Espanyol. Presentada per ERC-MES-AM
10.-Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia.
11.-Precs i Preguntes.

1.-  LECTURA  I  APROVACIÓ  DE  L’ESBORRANY  DE  ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA  A TERME EL DIA 31 DE MAIG DE 2018

Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’última sessió, per haver-se 
distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte. 

Sotmesa a votació s’aprova l’acta de la sessió ordinària del ple municipal del dia 
31 de maig de 2018 per unanimitat dels deu (10) regidors. 

2.-  LECTURA  I  APROVACIÓ  DE  L’ESBORRANY  DE  ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 11 DE JULIOL 
DE 2018.
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’última sessió, per haver-se 
distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte. 

Sotmesa a votació s’aprova l’acta de la sessió ordinària del ple municipal del dia 
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11 de juliol de 2018 per unanimitat dels deu (10) regidors. 

3.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017

Expedient núm.: 523/2018
Donar compte de la liquidació al ple

“DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017

Atès que el pressupost de cada exercici s’ha de liquidar, pel que fa a la recaptació de 
drets i al pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural corresponent, i 
els ingressos i els pagaments pendents aniran a càrrec de la Tresoreria local, segons 
les respectives contraccions.

Atès que l’article 89.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 
la Llei d’hisendes locals, recull aquesta mateixa previsió:

Atès que segons allò establert a l’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90.1 del Reial 
decret 500/1990, i  previ  informe de la Intervenció, l’alcalde aprovà la liquidació del 
pressupost  de  l’Ajuntament  mitjançant  Decret  117/2016  de  28  de  febrer  de  2016, 
ordenant informar al Ple de la mateixa.

I Atès que l’article 193.5 del TRLRHL i l’article 90 del Reial decret 500/1990 disposen 
que,  abans  de  finalitzar  el  mes  de  març,  l’Ajuntament  hauria  d’haver  tramès  al 
Departament de Governació de la Generalitat i a la delegació d’Hisenda corresponent 
una còpia de la liquidació del pressupost, es dona compte al Ple de l’Ajuntament dels 
Pallaresos  de  la  Liquidació  del  Pressupost  2017  per  tal  de  donar  compliment  als 
requisits anteriorment referenciats, es posa de manifest:

“DECRET DE L'ALCALDIA

Antecedents

En data 23 / 05 / 2018 l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de 
la corporació.

En data  23 /  05  /  2018 la  secretaria  va  emetre  informe sobre  la  tramitació  de la 
liquidació del pressupost del 2017.

En  data  18  /  06  /  2018  l'interventor  va  emetre  informe  sobre  el  compliment  dels 
resultats obtinguts a la liquidació.

En data 18 / 06 / 2018 l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels objectius del 
compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit 
del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.
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Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 a 31 de desembre del mateix 
exercici, s'obté el següent resultat: 

1.5.1. Pressupost de despeses:

1. Exercici en curs:  

Pressupost inicial de despeses: 3324000

Modificacions de despeses: 829593,22

Pressupost definitiu de despeses: 4153593,2

Despeses autoritzades: 210000

Despeses compromeses: 3643697,6

Obligacions reconegudes: 3114333,7

Despeses ordenades:  

Pagaments realitzats: 3080670,5

Obligacions pendents de pagament: 33663,14

 

2. Exercicis tancats :  

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de 
l’exercici:

67088,79

Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:  

Pagaments realitzats: 55360,29

Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de 
l’exercici:

11728,5

  

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 45391,64

1.5.2 Pressupost d’ingressos
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1. Exercici en curs:  

Pressupost inicial d’ingressos: 3324000

Modificacions d’ingressos: 829593,22

Pressupost definitiu d’ingressos: 4153593,22

Drets reconeguts: 3175737,89

Drets anul·lats: 20856,9

Devolució d’ingressos:  

Recaptació neta: 2820228,4

Drets pendents de cobrament: 334652,59

2. Exercicis tancats:

Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 1435592,12

Baixes: -87.466,41

Recaptació: 749683,67

Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 598442,04

  

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 933094,63

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

 AJUNTAMENT DE  DELS PALLARESOS    

       

 Exercici Comptable: 2017     

    RESULTAT PRESSUPOSTARI 2017  
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    DRETS RECONEGUTS 
NETS 

 OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

 AJUSTOS  RESULTAT 

       

 a. Operacions corrents  3.154.880,99 2.843.382,78  311.498,21

 b. Altres operacions no financeres       0,00 237.206,66  -237.206,66

 1. Total operacions no financeres 
(a+b) 

3.154.880,99 3.080.589,44   74.291,55

 2. Actius financers  0,00 0,00  -     0,00

 3. Passius financers  0,00 33.744,21  -33.744,21

 RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L'EXERCICI 

3.154.880,99 3.114.333,65     40.547,34

 AJUSTOS:      

 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses grals. 

56307,44  

 5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici  342816,25  

 6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici  8099,13  

 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT   431.571,90

       

 

1.5.4. Romanent de tresoreria:

 

 AJUNTAMENT 
DE                     

 DELS PALLARESOS   

      

 Exercici 
Comptable: 

2017    
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    ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12  

     IMPORTS ANY 2017

 1. (+) Fons líquids   1.318.003,22

 2. (+) Drets pendents de cobrament  933.557,19

  (+) del Pressupost corrent 334.652,59  

  (+) de Pressupostos tancats 598.442,04  

  (+) d'operacions no pressupostàries   462,56  

  (-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00  

 3. (-) Obligacions pendents de pagament  346.905,17

  (+) del Pressupost corrent  33.663,14  

  (+) de Pressupostos tancats 11728,50  

  (+) d'operacions no pressupostàries 301.513,53  

  (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  

 4. (+) Partides pendents d'aplicació   43.791,58

  (-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació 
pressupostària 

0,00  

  (+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació 
pressupostària 

43791,58  

 I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)  1.948.446,82

 II. Saldos de dubtós cobrament  422626,45

 III. Excés de finançament afectat  495619,78

 IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 1.030.190,59

 Les  despeses  pendents  d’aplicació  pressupostària  (compte  413),  són  de  PRIMA 
BASE LIQUIDACIÓ PADRONS 2017. El 2017 vam demanar bestreta a Base, això va 
provocar que la liquidació final de BASE per la gestió de la recaptació fos superior a la 
d’altres anys. Atès que per la elaboració del pressupost s’agafa de referència l’any 
anterior, a la partida pressupostària  serveis de recaptació a favor de l’entitat, s’havia 
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contemplat  un import  de 50.000 €.  Import  que no va ser suficient,  ni  la  vinculació 
jurídica, per fer front al pagament de la liquidació de base per la gestió de padrons de 
2017, enviada a l’Ajuntament el desembre de 2017. En aquest sentit, es va haver de 
fer un pagament per import de 43.791,58 € extrapressupostàriament. 

 

1.5.5. Romanents de crèdit:

No hi ha saldos d’incorporació obligatòria per l’exercici següent. 

 

Incorporació voluntària

Aquests  crèdits  d’incorporació  voluntària  s’incorporaran,  si  existeixen  recursos 
suficients, una vegada acordada la distribució del superàvit.

 

Despesa Finançament

Partida Concepte Import Partida Concepte Import

1-150-
609.02-01

Obres Poliesportiu 
FASE 2 PAM 2017

210.000,00 1-761.xx-01 PAM 2017 90.300,00

   1-870.00-01 RTDG 119.700,00

 

Despesa Finançament

Partida Concepte Import Partida Concepte Import

1-342-
622.00-01

Obres PISTA 
Poliesportiva FASE 1 

272.307,19 1-761.xx-01 PAM 2014 244.035,33

   1-870.00-01 RTDG 28.271,86

 Despesa Finançament

Partida Concepte Import Partida Concepte Import

1-165-
633.01-01

Inst. Quadre Llum 
(Renting)

257.056,80 1-870.00-01 RTDG 257.056,80

 

1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació 
del pressupost.

 



 
Ajuntament dels Pallaresos

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una 
posició d'equilibri o superàvit pressupostari.

El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost 
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 
7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la 
comptabilitat nacional i la pressupostària.

L'entitat  local  presenta  una  necessitat  de  finançament  per  import  de  -61.696,36€ 
d'acord amb el següent detall:

 

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat  

Ingressos no financers 3.154.880,99

Despeses no financeres 3.080.589,44

Superàvit no financer 74.291,55

Ajustos d'ingressos  

Recaptació -110.289,45

PTE 18.093,12

Interessos 0,00

Ajustos de despeses  

Compte 413 43.791,58

Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00

Interessos 0,00

Lísings 0,00

Execució d'avals 0,00

Aportacions de capital 0,00

Ingressos ajustats 3.062.684,66

Despeses ajustades 3.124.381,02

Necessitat de finançament -61.696,36
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Compliment de la regla de la despesa
 

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la 
Despesa,  caldrà  comparar  l'import  màxim establert  en  la  liquidació  del  2016  amb 
aquell que es desprèn de la liquidació del 2017.

La despesa computable de l'exercici 2017 serà la no financera, exclosos els interessos 
del  deute,  la  part  de  la  despesa  finançada  amb  fons  finalistes  procedents 
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament 
de les Corporacions Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb 
superàvit de la liquidació del 2016 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la 
tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 
de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les 
Corporacions Locals”, de la IGAE.

Aquest  resultat  el  compararem  amb  l'obtingut  en  la  liquidació  del  2016  a  la  qual 
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola que del 2016 al 2017 és del 2,1% i, si s’escau, afegirem els increments 
normatius  amb caràcter  permanent  (i  anàlogament  les  disminucions  de  recaptació 
avalades per canvis normatius).

En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 
pressupost 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, 
l'entitat local no compleix la Regla de la despesa amb un marge de -505.518,73.

 

 

 

Concepte

Liquidació 
exercici 
2016

Liquidació 
exercici 
2017

   

Suma cap.1 a 7 de 
despeses sense 
interessos

2.530.848,203.077.174,56
   

AJUSTOS (Càlcul 
despeses no 
financeres segons el 
SEC)

-53.338,49 43.791,58

   

-Venda de terrenys i 
altres inversions 

 0,00   
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reals.

+/-Inversions 
realitzades per 
compte d'un ens 
local.

 0,00

   

+/-Execució d'avals.  0,00   

+Aportacions de 
capital.

 0,00
   

+/-Assumpció i 
cancel·lació de 
deutes.

 0,00
   

+/-Despeses 
realitzades a l'exercici 
pendents d'aplicar a 
pressupost.

-53.338,49 43.791,58

   

+/-Pagaments a socis 
privats realitzats en el 
marc de les 
Associacions público 
privades.

 0,00

   

+/-Adquisicions amb 
pagament ajornat.

 0,00
   

+/-Arrendament 
financer.

 0,00
   

+Préstecs  0,00   

-Inversions 
realitzades per la 
Corporació local per 
compte d'altres 
Administracions 
Públiques

 0,00

   

Altres  0,00   

Despeses 
no 
financeres 

2.477.509,713.120.966,14



 
Ajuntament dels Pallaresos

en termes 
SEC 
excepte 
interessos 
del deute

-Pagaments per 
transferències (i 
altres operacions 
internes) a altres ens 
que integren la 
Corporació Local

 0,00

 

- Despesa finançada 
amb fons finalistes 
procedents de la Unió 
Europea o d'altres 
Administracions 
públiques

261.452,49 352.852,99

 

Unió Europea  0,00 

Estat  0,00 

Comunitat Autònoma 46.241,35 22.563,92 

Diputacions 215.211,14 329.462,11 

Altres 
Administracions 
Públiques

 826,96
 

- Transferències per 
fons dels sistemes de 
finançament

 0,00
 

 - Despesa finançada 
amb superàvit de la 
liquidació

 0,00
 

Total despesa 
computable a 
l'exercici (1)

2.216.057,222.768.113,15
 

Taxa de referència de 
creix. del PIB (2)

0,021 
 

Despesa computable 2.262.594,42  
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incrementada per la 
taxa de referència

+ canvis normatius 
que suposen 
increments 
permanents de la 
recaptació (3)

0,00 

 

- canvis normatius 
que suposen 
decrements 
permanents de la 
recaptació (3)

0,00 

 

a) LÍMIT DE LA 
REGLA DE LA 
DESPESA (EX. n-1) 
(4)

2.262.594,42 

 

b) TOTAL DESPESA 
COMPUTABLE 
(Exercici n) (5)

 2.768.113,15
 

Marge 
d'incompliment

 -505.518,73
 

% Variació de la 
despesa 
computable (5-1/1)

 24,91%
 

Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat

Deute públic: 

L’article  13.1 de la Llei  orgànica 2/2012,  de 27 d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute 
per al subsector de l’administració local.

No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar 
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna 
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents 
liquidats consolidats.

El volum de deute viu a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els ingressos 
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
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 Nivell de deute viu Import

1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 3.154.880,99

2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00

3  Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2) 3.154.880,99

4  Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 238.562,98

5  Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00

6  Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 7,56%

 
Període mig de pagament
 

El PMP del quart trimestre del 2017 ha estat de 18,35 dies. 

 
Fonaments de Dret
 

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida  pressupostària,  els  crèdits  inicials,  les  seves  modificacions  i  els  crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els 
pagaments ordenats i els realitzats.

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els 
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.

 

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar:

- Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 
desembre

- El resultat pressupostari de l’exercici

- Els romanents de crèdit

-  El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost 
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general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.

L’article  21  de  la  LOEPSF, estableix  que  les  entitats  locals  que  no  hagin  assolit 
l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària  estaran  obligades  a  formular  i  aprovar  un  pla 
econòmic financer durant l'any en curs i el següent.

5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del 
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de 
manifest  un  superàvit  pressupostari,  aquest  es  destinarà  a  reduir  el  nivell 
d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior 
a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute,  tenint en compte la nova 
disposició  addicional  sexta  de la  LOEPSF,  on es  regulen les  regles  especials  per 
aquesta distribució i destí del superàvit.

6.  D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la 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 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen 
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals 
formulats  pels  subjectes  i  entitats  sotmesos  al  Pla  General  de  Comptabilitat 
d’Empreses  o  a  les  seves  adaptacions  sectorials,  amb els  seus  annexos  i  estats 
complementaris;  les  obligacions  davant  tercers,  vençudes,  líquides,  exigibles  no 
imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute 
viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo 
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament,  calculada conforme a les normes del  Sistema Europeu de Comptes i 
l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la 
regla de la despesa i del límit del deute. 

7.  S'ha complert  el  que estableixen els  articles 92 a 105 del RD 500/1990,  de 20 
d'abril,  segons  el  qual  es  desenvolupa  la  Llei  d’hisendes  locals,  en  matèria  de 
pressupostos.

Per tant, 

RESOLC:

Primer.- Aprovar  la  liquidació  del  pressupost  de  l’exercici  2017,  que  en  termes 
consolidats figura a la part .

Segon.-  Elaborar i  aprovar un pla econòmic financer formulat per l'any en curs i  el 
següent per corregir el desequilibri. 

Tercer.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que 
se celebri.

Quart.-  Trametre  la  liquidació  al  Departament  de Governació  de la  Generalitat  de 
Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.”

4.-  PROPOSTA D’ACORD  DE  CREACIÓ  DE  LA COMISSIÓ  DE  SEGUIMENT  I 
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COMISSIÓ TÈCNICA DELS PRESSUPOST PARTICIPATIUS 

Atès que per acord de Ple de data 5 / 04 / 2018 s’aprova inicialment el Reglament de 
participació ciutadana i qualitat democràtica de l’Ajuntament dels Pallaresos. 

Aquest  s’exposa  al  públic  mitjançant  anunci  al  BOPT  i  al  taulell  d’anuncis  de 
l’Ajuntament,  vist  que  no  es  presenten  al·legacions  ni  suggeriments,  es  considera 
definitivament aprovat fent-se públic per a general coneixement als efectes de la seva 
entrada en vigor al BOPT núm. 115 de data 14 / juny / 2018.

D’acord amb els seus articles 23 i 24 que transcrit literalment:

“Article 23. Comissió de seguiment
Es  crearà  la  Comissió  de  seguiment  amb  la  finalitat  de  vetllar  pel  bon  
desenvolupament del procés participatiu.
La Comissió de seguiment estarà formada per:

a. El/la regidor/a de Participació Ciutadana.
b. Un/a regidor/a de cada grup polític municipal.
c. Un/a  representant  de  les  entitats  associatives  degudament  inscrites  en  el  

Registre Municipal d’Entitats.
d. Un/a representant del poble escollit per l’equip de govern.
e. Personal tècnic municipal.

Les funcions de la Comissió de seguiment són:

- Coordinar totes les accions i fases derivades del procés participatiu.
- Validar els projectes revisats per la Comissió tècnica.
- Convocar les sessions informatives i elaborar el material necessari previ a les  

sessions.
- Definir el calendari detallat del procés.

Article 24. Comissió tècnica
Es crea la Comissió tècnica amb la finalitat de validar que els projectes presentats  
compleixin els criteris i les normatives que regula el present Reglament.

La Comissió tècnica està constituïda per:
a. El/la regidor/a de participació ciutadana.
b. Personal tècnic municipal.
c. El/la representant del poble de la Comissió de seguiment.

Les funcions de la Comissió són:

- Revisar que les fitxes tècniques dels projectes presentats estiguin degudament  
emplenades.

- Valorar  tècnicament,  econòmicament  i  normativament  si  els  projectes  
presentats compleixen els criteris d’acceptació descrits en el article 45 punt 3,  
d’aquest reglament.”

Legislació aplicable
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Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local LRBRL
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

TRLMRL

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales
Reglament  de  participació  ciutadana  i  qualitat  democràtica  de 
l’Ajuntament dels Pallaresos

ROF

Vist tot l’anterior, es proposa al Ple, aprovar els següents:

Acords

Primer.- Constituir la Comissió de Seguiment i la Comissió Tècnica d’acord amb el 
Reglament  de  Participació  ciutadana  i  qualitat  democràtica  de  l’Ajuntament  dels 
Pallaresos.

Segon.- Establir que la Comissió de Seguiment estarà integrada per un/a regidor/a 
de  cada  grup  polític  municipal,  un  representant  de  les  entitats  associatives 
degudament inscrites en el  Registre Municipal d’Entitats,  un representant del poble 
escollit  per l’equip de govern i  personal tècnic municipal,  sota la  presidència de la 
Regidora de participació ciutadana.

- Els grups municipals hauran de comunicar al Registre de l’Ajuntament el seu 
representant i els seus substituts, establint un ordre dels mateixos

- El  representat  de les  entitats  associatives  degudament  inscrites al  RME es 
designarà  mitjançant  sorteig,  entre  aquells  membres  d’entitats  associatives 
degudament inscrites al RME que presentin la seva candidatura al Registre de 
l’Ajuntament. 

- El  representant  del  poble  es  designarà,  mitjançant  sorteig,  entre  aquelles 
persones que presentin la seva candidatura al Registre de l’Ajuntament.

- Es faculta a la Regidora de Participació Ciutadana a designar al personal tècnic 
de l’Ajuntament.

Tercer.- Establir  que  la  Comissió  Tècnica estarà  integrada  per  personal  tècnic 
municipal i  el representant del poble membre de la comissió de seguiment,  sota la 
presidència de la Regidoria de Participació ciutadana.

- Es faculta a la Regidora de Participació Ciutadana a designar al personal tècnic 
de l’Ajuntament.

Quart.- Ambdues Comissions es reuniran a convocatòria de la regidora de participació 
ciutadana. En tot cas, els membres de les comissions hauran de rebre la convocatòria, 
com a mínim, dos dies hàbils abans de la reunió.  

Cinquè.-  Establir,  atès  el  caràcter  mix  de  les  mateixes,  que  no  es  satisfaran 
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retribucions als seus membres per l’assistència a les mateixes.

Sisè.-  Publicar aquest  acord  al  BOPT,  a  la  seu  electrònica  i  al  Portal  de 
Transparència.

Sotmesa a votació l’anterior acord s’aprova per unanimitat. 

5.-  APROVACIÓ  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  LA  DIPUTACIÓ  DE 
TARRAGONA I L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’UNA ROTONDA AL PUNT  QUILOMÈTRIC  0,3  DE  LA CARRETERA TP-2335, 
DELS PALLARESOS A SANT SALVADOR

Resultant que l’abastament d’aigua potable d’una de les urbanitzacions del municipi, 
Pallaresos  Park,  es  ralitza  mitjançant  la  captació  d’un  pou  propi.  De  tant  en  tant, 
existeixen problemes amb l’esmentada captació degut,  per una part  a la insuficient 
capacitat del pou per fer front a la demanda i per l’altra a la baixa qualitat química de 
l’aqüífer  ja  que es  detecten  uns nivells  de nitrats  al  voltant  dels  48-49 ppm,  molt 
propers al límit permès de 50 ppm 

Vist el Projecte d’Abastament d’Aigua de la Urbanització Pallaresos Park, aprovat per 
EMATSA  i  amb  un  pressupost  de  1.070.401,31€  IVA  inclòs,  entrat  per  registre 
d’entrada d’aquest Ajuntament el dia 26 de febrer de 2018, núm. 802/2018. 

Resultant que el projecte va ser aprovat inicialment pel ple ordinari de data 5 / 04 / 
2018.

Resultant que l’acord va ser publicat al taulell d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i al 
Butlletí Oficial de la Província de data 17 / 04 / 2018 núm. 74.

Resultant que durant el període d’exposició al públic s’han presentat un total de una 
al·legació per part de la Diputació de Tarragona, RE núm. 1780 de data 24 de maig de 
2018, consistents a la construcció d’una rotonda al punt quilomètric 0,3 de la carretera 
TP-2335, dels Pallaresos a Sant Salvador.

Vist  que el Projecte es va aprovar definitivament pel ple de l’Ajuntament en sessió 
extraordinària del dia 11 de juliol de 2018. 

Per tot el qual, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- APROVAR  el  CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA I  L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS  PER A LA CONSTRUCCIÓ 
D’UNA ROTONDA AL PUNT QUILOMÈTRIC 0,3 DE LA CARRETERA TP-2335, DELS 
PALLARESOS A SANT SALVADOR d’acord amb el projecte aprovat definitivament per 



 
Ajuntament dels Pallaresos

acord de ple de data 11 de juliol de 2018

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per la signatura i realització de tots els tràmits d’aquest 
expedient 

Tercer.- Trametre aquest acord a la Diputació de Tarragona

Sotmesa a votació l’anterior acord s’aprova per unanimitat. 

6.- DONAR COMPTE DISTRIBUCIÓ SUPERÀVIT

Fets 
1. Una vegada aprovada la liquidació de l’exercici 2017 cal tramitar l’expedient de la 
distribució del superàvit de la liquidació de l’exercici 2017.

2.  L’alcalde  ha  resol  iniciar  l’expedient  de  distribució  de  la  liquidació  així  com 
encarregar a la secretaria intervenció l’emissió dels informes corresponents.

3. L’interventor ha emès informe determinant la impossibilitat de distribuir el superàvit 
atès que la corporació no està subjecte a l’article 32 de la LOEPSF per tenir capacitat 
de finançament en la liquidació 2017.

Fonaments jurídics
1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat  financera  (LOEPSF)  estableix  que  els  ingressos  que  s’obtinguin  per 
damunt dels previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute.

2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest 
s'ha de destinar a reduir el nivell d'endeutament net.

3.  La disposició  addicional  sisena de la  LOEPSF disposa  que  les  entitats  que no 
superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, 
que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional,  romanent de tresoreria 
positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament, que 
compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de morositat i que 
prevegin  una  capacitat  de  finançament  en  la  liquidació  de  l'exercici  2018  podran 
destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar 
al pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament sostenibles sempre 
amb el límit de la previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2018, si encara 
queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net. 

4. La disposició addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que 
s'entén per inversió financerament sostenible.

5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en 
matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 14 de juliol de 2017 de 
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la Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la 
Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre 
d'altres,  que  el  romanent  de  tresoreria  per  a  despeses  generals  positiu  s'ha  de 
destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions pendents 
d'aplicar al  pressupost i  al  compliment dels compromisos de despesa assumits per 
l'existència de romanents de crèdits incorporables. 

6. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la 
informació pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no 
complir amb l’obligació de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre dels 
previstos en el pressupost a la reducció del nivell de deute públic de conformitat amb 
allò  que preveu l’article  12.5 de la  Llei  orgànica 2/2012,  de 27 d’abril,  d’Estabilitat 
pressupostària i  sostenibilitat  financera i  l’incompliment de l’obligació de destinar el 
superàvit pressupostari a la reducció del nivell d’endeutament net d’acord amb allò que 
preveu l’article 32 i la disposició sisena de la mateixa Llei.

ACORD

Primer.- Donar compte la no subjecció de l’entitat a l’article 32 de la LOEPSF atès la 
necessitat de finançament que presenta en el moment de la liquidació 2017. 

Vist el resultat de la liquidació 2017, cal tenir en compte que el deute està totalment 
afectat  al  tancament  del  2017,  i  que  s’ha demanat  assistència  a  Diputació  per  la 
elaboració d’un Pla Econòmic Financer.                                                     

7.- MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ JUDICIAL D’ALLIBERAR “LA MANADA” I 
PER EXIGIR QUE ES CONTINUÏ DESENVOLUPANT EL PACTE D’ESTAT CONTRA 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. PRESENTADA PER UNIM PSC-CP

D’acord amb el redactat de la moció adjunta a l’acta

Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat

8.-  MOCIÓ  PER  A LA RECUPERACIÓ  DE  LES  ACTIVITATS  GRATUÏTES  ALS 
CASALS DE LA GENT GRAN. PRESENTADA PER UNIM PSC-CP

D’acord amb el redactat de la moció adjunta a l’acta

Sotmesa a votació s’aprova en tots els seus punt els anteriors acords per quatre 
(4) vots a favor, dels Senyors/es Sans, Enseñat, Ramos i Vidal; tres (3) vots en 
contra,  dels  Senyors/es  Grau,  Sánchez  i  Marcos;  i  tres  (3)  abstencions  dels 
Senyors/es Nolla, Tenorio i Llonch. 

Sra.  Grau,  hem votat  en contra perquè en el  cas dels casals  de la  gent  gran,  les 
activitats programades per la direcció general suposa el 40%, la resta les organitzen 
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les entitats. 
El concurs del contracte de servei de monitoratge és va veure endarrerit per l’aplicació 
de l’article 155. Durant el primer cicle es van poder fer uns contractes de transició, tant 
bon punt es pugui resoldre el concurs, podrem tornar a gaudir de les activitats amb 
normalitat. 
Ens sorprèn l’actuació que ha tingut el PSC en aquest problema, sense reconèixer les 
seves responsabilitats en l’aplicació de l’article 155. En aquest sentit ha elaborat una 
estratègia per acusar al Govern de la Generalitat de manca de previsió en el servei de 
monitoratge i activitats dels casals de la gent gran: presentat iniciatives parlamentàries 
plenes de falsedats, mocions que projecten por i  manipulen el col·lectiu de la gent 
gran. També han enganyat associacions de casals de la gent gran. 

Sr. Sans, principalment tot això és culpa del 155? Estic segur que hi ha licitacions que 
van sortir tot i haver-se aplicat l’article 155.

9.-  MOCIÓ DE DENÚNCIA A LA CRIMINALITZACIÓ DELS CDR PER PART DE 
L’APARELL DE L’ESTAT ESPANYOL. PRESENTADA PER ERC-MES-AM

D’acord amb el redactat de la moció adjunta a l’acta.

Sr. Sans. Es parla del règim i dels partits polítics del règim. Ens agradaria saber quins 
són? Es parla de varis col·lectius,  la resta també som ciutadans,  no? Es parla de 
construir una república, però no tenim res ni sabem com fer-ho. 
Es parla també de actuacions pacífiques i no violentes, el que ha fet el senyor del 
públic, i en canvi s’ha dit que es cridaria als Mossos. 
També es parla de llibertat d’expressió i ideològica, el que ha fet el company del públic. 

Sr. Nolla, una expressió democràtica no és interrompre un ple. 

Sr. Vidal, els governs civils ja no existeixen, que la gent no es confongui. 

Sra. Grau, hi ha un reglament que regula els plenaris, així que no hi entraré. És una 
moció per donar suport els CDR, i el que hem llegit és un comunicat dels CDR. No és 
un comunicat directa de l’Ajuntament. 
La gent que no són CDR te tot el dret de manifestar-se i,  si són pacífiques, els hi 
donaré  tot  el  meu  suport.  Qualsevol  acte  de  violència,  vingui  d’on  vingui,  és 
condemnable.  Simplement  estem donant  suport  a un col·lectiu  de gent  que s’està 
criminalitzant. 

Sr. Sans, insisteixo. Quin és el règim? I els partits polítics del règim? Proposa la retira 
del punt fins que no s’aclareixi aquesta qüestió.
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Sr. Nolla, és un comunicat dels CDR. ERC fa d’altaveu. No hi ha motius suficients per 
retirar el punt de l’ordre del dia. 

Sotmesa a votació s’aprova en tots els seus punt els anteriors acords per cinc 
(5) vots a favor, dels Senyors/es Nolla, Tenorio, Llonch, Grau i Marcos; quatre (4) 
vots en contra dels Senyors/es Sans, Enseñat, Ramos i Vidal i una (1) abstenció 
de la Sra. Sánchez. 

10.-DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA.

A continuació, es dona compte dels Decrets d’Alcaldia:

Els  decrets  que passen sessió  van del  número 273/20108;  al  decret  380/2018 de 
convocatòria de la sessió ordinària del ple de data 26 de juliol de 2018 i a la comissió 
informativa de data 24 de juliol de 2018.

11.-PRECS I PREGUNTES.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 20:41 hores 
(les vint hores i quaranta-un minuts ), del contingut de la qual s'aixeca la present acta 
que signa el Sr. Alcalde i jo, la Secretària-interventora, que dono fe.

 
Els Pallaresos, 26 de juliol de 2018

Vist-i-plau, l’Alcalde 
Sr. Josep Maria Nolla Cabellos
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