
 

Ajuntament dels Pallaresos

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2018/10 EL PLE 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 29 / de novembre / 2018 

Durada Des de les 20:00 fins a les 20:35 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 SÍ

07506889B María Mercedes Ramos SÍ

39659939G Xavier Marcos Tuebols SÍ

 



 

Ajuntament dels Pallaresos

 

 

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 extraordinaria de 25 d'octubre de 2018

___________

 

Aprovació de l'acta de la sessió extraordinari de 31 d'octubre de 2018

___________

 

Expedient 92/2018. Proposta nomenament jutge de pau SUPLENT

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7, En contra: 0, 
Abstencions: 4, Absents: 0

PROPOSTA ACORD DE PLE 
 
Vist l’expedient relatiu a la convocatòria pública per a la proposta de Jutge de Pau 
SUPLENT, d’aquesta localitat dels Pallaresos, i d’acord amb el que preveuen els 
articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. 
 
Vist que la citada convocatòria ha estat sotmesa a informació pública mitjançant 
anunci al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al BOPT núm. 165 de 27 d’agost de 
2018.
 
Vist que durant el termini establert d’un mes des de la publicació de l’anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, s’ha presentat una persona:
- Sr. Josep Maria Parera Estil·les
 
Atès l’establert a la Llei Orgànica del Poder Judicial, així com en el Reglament 
3/1995, de 7 de juny, de nomenament dels Jutges de Pau. 
 
Atès que el candidat compleix tots els requisits establerts a la normativa vigent per a 
poder ocupar el càrrec de Jutge de Pau titular, sense patir cap dels impediments 
previstos a l’article 303 de la LOPJ, concretats en impediment físic o psíquic per a la 
funció judicial, processats i/o condemnats per delicte dolos, i ple exercici dels drets 
civils.
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Per tot el qual, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
 
Primer.- PROPOSAR com a Jutge de Pau SUPLENT dels Pallaresos al Sr. Jopse 
Maria Parera Estil·les (DNI ---205Q), com a persona idonea per l’exercici del càrrec.
Segon.- Notificar el present acord, juntament amb el currículum vitae del candidat, a 
la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

 

Expedient 1123/2018. Modificació de Crèdit 5/2018 crèdit extraordinari

Favorable Tipus de votació: 
Ordinària
A favor: 6, En contra: 
0, Abstencions: 5, 
Absents: 0

PROPOSTA  APROVACIÓ  EXPEDIENT  MODIFICACIÓ  DE  CRÈDIT  CRÈDIT 
EXTRAORDINARI 5/2018
Autoritzat per l’Alcaldia, la Secretària dóna compte de la incoació de l'Expedient de 
Modificació de Crèdit tramitat al núm. 5/2018, de concessió de crèdits extraordinaris 
que afectava el  Pressupost aprovat per al corrent exercici de 2018, i motivat per la 
necessitat de realitzar despesa, especificada en la Memòria justificativa incorporada 
al  mateix,  per  a  la  qual  resultava  directament  inexistent  en  les  Aplicacions 
Pressupostàries de l'Estat de Despeses a les quals havia d'anar imputada.
 
Per tot el qual, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
 
Primer.- D'aprovació inicial de l'Expedient de Modificació de Crèdit tramitat al núm. 
5/2018, de concessió de crèdits extraordinaris al  Pressupost aprovat per al corrent 
exercici  de  2018,  finançat  a  càrrec  del  Romanent  Líquid  de  Tresoreria  per  a 
despeses generals de la Liquidació, amb el detall següent :
 

ESTAT DE DESPESES
 

I. Modificació per concessió crèdit extraordinari
Aplicació 
Pressupostària

Denominació Import

629.01
Canvi enllumenat LED tot el municipi

388.000

632.03 Millora i arrenjament instal·lacions 
piscina municipal

100.000

Total concessió crèdit extraordinaris 488.000 

 



 

Ajuntament dels Pallaresos

Aplicació 
Pressupostària

Denominació Import

 
,  i  que es finançarà a càrrec del Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses 
generals vessat per la Liquidació del  Pressupost de l'exercici anterior, incorporat a 
l'Estat d'Ingressos del Pressupost:
 
El romanent liquid de tresoreria a 31 / 12 / 2017 era de:
            RT                                                                             1.030.190,59 €
            Modificació de crèdit 2/2018                                     - 416.859,46 €            
            Modificació de crèdit 4/2018                                     - 105.000 €
            RT disponible                                                                      508.331,14 €
 

ESTAT D'INGRESSOS
 
Concepte Denominació Import

870.00 Romanent tresoreria per a despeses 
generals

488.000 

 
 
Segon .- De sotmetiment de l'Expedient aprovat a exposició pública i la seva ulterior 
tramitació  conforme  al  que  disposava  l'article  177.2  del  Reial  Decret  Legislatiu 
2/2004, de 5 de març.

 

Proposta millora condicions IT personal Ajuntament dels Pallaresos

___________

 

Moció a favor de l'absolució dels presos polítics. presentada pel grup 
municipal PDECAT

___________

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 
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Donar compte decrets, resolucions i informes d'alcaldia

Els decrets que passen sessió van del número 529/2018; al decret de convocatòria 
de la  sessió  ordinària  del  ple  de data 29 de novembre de 2018 i  a  la  comissió 
informativa de data 27 de novembre de 2018

 

 

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: 10/2018
Data: 29 de novembre 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
Ma Jesús Coronado Fuentes
Maria de las Mercedes Ramos Sánchez
Jaume Enseñat Fernández
Jaime J. Vidal Guiamet

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 
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  extraordinària  del  Ple 
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municipal, duta a terme el dia 25 d’octubre de 2018.
2.-  Lectura  i  aprovació  de  l’esborrany  de  acta  de  la  sessió  extraordinària  del  Ple 
municipal, duta a terme el dia 31 d’octubre de 2018.
3.- Proposta nomenament jutge de pau suplent dels Pallaresos
4.- Modificació de crèdit 5/2018 crèdit extraordinari
5.- Proposta millora condicions IT personal Ajuntament dels Pallaresos
6.- Moció a favor de l’absolució dels presos polítics, presentada pel grup municipal 
PDECAT
7.-Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia.
8.-Precs i Preguntes.

1.-  LECTURA  I  APROVACIÓ  DE  L’ESBORRANY  DE  ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 25 D’OCTUBRE 
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 extraordinària del ple municipal 
del dia 25 d’octubre de 2018 per unanimitat.

2.-  LECTURA  I  APROVACIÓ  DE  L’ESBORRANY  DE  ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 31 D’OCTUBRE 
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 extraordinària del ple municipal 
del dia 31 d’octubre de 2018 per unanimitat. 

3.- PROPOSTA NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUPLENT DELS PALLARESOS
PROPOSTA ACORD DE PLE 

Vist l’expedient relatiu a la convocatòria pública per a la proposta de Jutge de Pau 
SUPLENT,  d’aquesta  localitat  dels  Pallaresos,  i  d’acord  amb el  que  preveuen  els 
articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. 

Vist  que  la  citada  convocatòria  ha  estat  sotmesa  a  informació  pública  mitjançant 
anunci al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al BOPT núm. 165 de 27 d’agost de 
2018.

Vist que durant el termini establert d’un mes des de la publicació de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, s’ha presentat una persona:

- Sr. Josep Maria Parera Estil·les
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Atès l’establert a la Llei Orgànica del Poder Judicial, així com en el Reglament 3/1995, 
de 7 de juny, de nomenament dels Jutges de Pau. 

Atès que el candidat compleix tots els requisits establerts a la normativa vigent per a 
poder  ocupar  el  càrrec de Jutge de Pau titular,  sense patir  cap dels  impediments 
previstos a l’article 303 de la LOPJ, concretats en impediment físic o psíquic per a la 
funció judicial, processats i/o condemnats per delicte dolos, i  ple exercici dels drets 
civils.

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

Primer.-  PROPOSAR com a Jutge de Pau SUPLENT dels Pallaresos al  Sr.  Josep 
Maria Parera Estil·les (DNI ---205Q), com a persona idonea per l’exercici del càrrec.

Segon.- Notificar el present acord, juntament amb el currículum vitae del candidat, a la 
Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Sotmesa a votació s’aprova en tots els seus punt els anteriors acords per set (7) 
vots  a  favor,  dels  Senyors/es Nolla,  Grau,  Marcos,  Llonch,Sánchez,  Tenorio  i 
Vidal;  i  quatre  (4)  abstencions  dels  Senyors/es  Sans,  Enseñat,  Ramos  i 
Coronado. 

4.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2018 CRÈDIT EXTRAORDINARI

Autoritzat per l’Alcaldia, la Secretària dóna compte de la incoació de l'Expedient de 
Modificació de Crèdit tramitat al núm. 5/2018, de concessió de crèdits extraordinaris 
que afectava el  Pressupost aprovat per al corrent exercici de 2018, i motivat per la 
necessitat de realitzar despesa, especificada en la Memòria justificativa incorporada al 
mateix,  per  a  la  qual  resultava  directament  inexistent  en  les  Aplicacions 
Pressupostàries de l'Estat de Despeses a les quals havia d'anar imputada.

Per tot el qual, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.-  D'aprovació inicial de l'Expedient de Modificació de Crèdit tramitat al núm. 
5/2018, de concessió de crèdits extraordinaris al  Pressupost aprovat per al  corrent 
exercici de 2018, finançat a càrrec del Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses 
generals de la Liquidació, amb el detall següent :

ESTAT DE DESPESES

I. Modificació per concessió crèdit extraordinari
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Aplicació 
Pressupostària

Denominació Import

629.01
Canvi enllumenat LED tot el municipi

388.000

632.03 Millora i arrenjament instal·lacions 
piscina municipal

100.000

Total concessió crèdit extraordinaris
488.000 

,  i  que  es  finançarà  a  càrrec  del  Romanent  Líquid  de Tresoreria  per  a  despeses 
generals  vessat  per la Liquidació del  Pressupost de l'exercici  anterior,  incorporat  a 
l'Estat d'Ingressos del Pressupost:

El romanent liquid de tresoreria a 31 / 12 / 2017 era de:

            RT                                                                  1.030.190,59 €

            Modificació de crèdit 2/2018                         - 416.859,46 €

            Modificació de crèdit 4/2018                         - 105.000 €

            RT disponible                                              508.331,14 €

ESTAT D'INGRESSOS

Concepte Denominació Import

870.00 Romanent tresoreria per a despeses 
generals

488.000 

Segon .-  De sotmetiment de l'Expedient aprovat a exposició pública i la seva ulterior 
tramitació conforme al que disposava l'article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març.

Amb cinc (6) vost a favor, dels Srs./Sres. Nolla, Grau, Marcos, Tenorio, Sánchez i 
Llonch; cinc (5) abstencions dels Srs./Sres. Sans, Enseñat, Coronado, Ramos i 
Vidal el Ple aprova en tots els seus punts l’anterior acord. 

5.-  PROPOSTA  MILLORA  CONDICIONS  IT  PERSONAL  AJUNTAMENT  DELS 
PALLARESOS

Referent a la regulació dels complements de prestació econòmica dels empleats de 
l’Entitat en la situació d’Incapacitat Temporal i de les absències a la feina per raó de 
malaltia o accident que no doni lloc a aquesta situació d’incapacitat temporal.
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ANTECEDENTS

1. En exercici de l’habilitació legal prevista a l’article 9 del Reial Decret Llei 
20/2012,  de  13  de  juliol,  de  mesures  per  garantir  l’estabilitat 
pressupostària i el foment de la competitivitat, per Acord adoptat pel Ple 
de  l’Ajuntament  en  Sessió  Ordinària  de  data  4  d’octubre  de  2012, 
complementat  posteriorment  per  Decret  d’Alcaldia  617/2012,  de  19 
d’octubre, es van establir complements de la prestació econòmica del 
personal de l’Entitat en la situació d’Incapacitat temporal, en els supòsits 
i  dins  els  límits  marcats  per  l’esmentat  precepte,  i  amb  l’abast  que 
consta als mateixos Acord i Resolució d’Alcaldia. 

2. Des  de  la  data  d’adopció  d’aquests  Acord  i  Resolució,  l’aplicació 
pràctica d’aquest nou règim de prestacions econòmiques dels empleats 
públics en situació d’incapacitat temporal, atès el caràcter extraordinari i 
urgent  propi  de  la  norma  en  la  qual  es  va  incloure,  va  imposar  la 
necessitat de successives concrecions, aclariments i  complements de 
regulació,  per  via  en un primer  moment  d’instruccions  interpretatives 
(Circular de la Direcció General de la Funció Pública MHAP, de criteris 
per a l’aplicació en l’àmbit de les Comunitats Autònomes i de les Entitats 
locals del Títol I del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol) i després 
ja per una nova norma d’igual rang normatiu (Llei 17/2012, de 27 de 
desembre, desplegada per a l’àmbit de l’Estat per Ordre 2802/2012, de 
28  de  desembre)  que,  en  relació  a  les  esmentades  situacions 
d’incapacitat  temporal  dels  empleats  públics,  va  regular  igualment  el 
règim de les absències  a la  feina motivades per  malaltia  o accident 
sense baixa mèdica. 

3. Sobre  la  regulació  anterior,  la  disposició  addicional  quinquagèsima 
quarta de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals pel 
2018,  ha habilitat  la possibilitat  que cada Administració Pública pugui 
establir pel seu personal inclòs en el Règim General de la Seguretat 
Social, i prèvia negociació col·lectiva, un complement retributiu, des del 
primer dia d’incapacitat temporal, que, sumat a la prestació del règim 
general  de la  Seguretat  Social,  assoleixi  fins el  100 % de les seves 
retribucions fixes del mateix mes d’inici de la incapacitat temporal. 

4. Aquesta  última  regulació  suposa  respecte  del  règim  vigent  fins 
aleshores, 

a.    d’una  banda,  la  equiparació,  en  règim de prestacions,  de totes  les 
situacions d’incapacitat temporal, amb independència de la seva causa 
(malaltia  comuna o  accident  no  laboral,  accident  de  treball,  malaltia 
professional,  hospitalització  o  intervenció  quirúrgica  o  situacions 
assimilades), i

b.    d’altra, que la base pel càlcul de l’import de la prestació no sigui ja, com 
abans, les retribucions del mes anterior al d’inici de la situació, sinó les 
del mateix mes d’inici de la situació d’incapacitat temporal.  
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5. Totes aquestes circumstàncies imposen la necessitat d’adaptar i millorar 
la regulació de les prestacions econòmiques dels empleats de l’Entitat 
en situació d’incapacitat temporal continguda a l’Acord i Decret de 4 i 19 
d’octubre  de  2012,  mitjançant  la  incorporació,  d’una  banda,  dels 
aclariments i complements de regulació emanats amb posterioritat, i la 
seva  ampliació  al  règim  de  les  absències  a  la  feina  motivades  per 
malaltia  o  accident  sense baixa  mèdica,  i  l’actualització,  d’altra,  a la 
regulació de l’esmentada disposició addicional 54a de la Llei 6/2018, de 
3 de juliol, de Pressupostos Generals pel 2018. 

6. Finalment, atesa la especial incidència de la regulació d’aquesta matèria 
en l’estatut i  condicions de treball del personal funcionari i laboral de 
l’Entitat,  raons  de  seguretat  jurídica  determinen  la  oportunitat  i 
conveniència  d’integrar-la  en  un  text  únic  que  sigui  refosa  de  la 
continguda en l’Acord i Resolució inicial. 

7. En data 22 s’ha complert el tràmit de negociació col·lectiva que imposa 
l’esmentada disposició addicional 54a de la Llei 6/2018, de 3 de juliol. 

FONAMENTS DE DRET

1. L’article 9 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir  l’estabilitat  pressupostària  i  el  foment  de la  competitivitat,  va 
establir  un  nou  règim  de  prestacions  econòmiques  pels  empleats 
públics  del  Règim  General  de  la  Seguretat  social  en  situació 
d’Incapacitat  Temporal,  diferenciant  a aquests efectes la  derivada de 
contingències comunes, la de contingències professionals i uns supòsits 
de caràcter excepcional i degudament justificat, alhora que va habilitar 
les  Administracions  públiques  per  regular  aquestes  prestacions 
econòmiques dins els límits màxims marcats per l’esmentat precepte i 
concretar, sens perjudici dels de hospitalització i intervenció quirúrgica 
ja  previstos  a  la  norma,  aquells  supòsits  excepcionals  i  degudament 
justificats en els quals el complement retributiu podia arribar fins el 100 
% de les retribucions del mes anterior al de la incapacitat temporal. 

2. En relació a la situació d’incapacitat temporal dels empleats públics, la 
disposició  addicional  trigèsima vuitena  de  la  Llei  17/2012,  de  27  de 
desembre, complementa la regulació anterior amb la de les absències a 
la  feina  motivades  per  malaltia  o  accident  que  no  donin  lloc  a  la 
incapacitat  temporal,  habilitant  igualment  a  cada  Administració  per 
regular el descompte en nòmina aplicable en aquests casos. 

3. Per Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, s’estableix la Cartera bàsica 
del Sistema de Salut, a efectes de la cobertura de les malalties incloses 
al seu Annex I. 

4. Mitjançant  Circular  emanada  de  la  Direcció  General  de  la  Funció 
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Pública MHAP es van concretar els criteris per a l’aplicació en l’àmbit de 
les comunitats autònomes i entitats locals del Títol I del Reial Decret llei 
20/2012,  de  13  de  juliol,  l’apartat  cinquè  del  qual  es  refereix  a  la 
prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal dels empleats 
públics, i el desplegament per cada Administració. 

5. L’Ordre 2802/2012, de 28 de desembre, regula per a l’Administració de 
l’Estat les absències a la feina motivades per malaltia o accident que no 
donin  lloc  a  incapacitat  temporal,  preveient  els  diferents  supòsits 
d’aquestes  absències,  en  funció  de  la  seva  durada  acumulada  i 
justificació dins l’any natural, i el règim econòmic aplicable en cada cas. 

6. La disposició addicional quinquagèsima quarta de la Llei 6/2018, de 3 
de juliol, de Pressupostos Generals pel 2018, ha habilitat la possibilitat 
que cada Administració Pública pugui establir pel seu personal inclòs en 
el Règim General de la Seguretat Social, i prèvia negociació col·lectiva, 
un complement retributiu, des del primer dia d’incapacitat temporal, que, 
sumat a la prestació del règim general de la Seguretat Social, assoleixi 
fins el 100 % de les seves retribucions fixes del mateix mes d’inici de la 
incapacitat  temporal,  la  qual  cosa  ve  a  suposar,  respecte  del  règim 
anterior, 

 

a.    d’una  banda,  la  equiparació,  en  règim de prestacions,  de totes  les 
situacions d’incapacitat temporal, amb independència de la seva causa 
(malaltia  comuna o  accident  no  laboral,  accident  de  treball,  malaltia 
professional,  hospitalització  o  intervenció  quirúrgica  o  situacions 
assimilades), i

b.    d’altra, que la base pel càlcul de l’import de la prestació no sigui ja, com 
abans, les retribucions del mes anterior al d’inici de la situació, sinó les 
del mateix mes d’inici de la situació d’incapacitat temporal.

 

7. Per afectar a les condicions de treball dels empleats públics, tot i ser 
exercici  de  les  potestats  d’organització  de  cada  Administració,  la 
regulació  de  les  prestacions  econòmiques  en  situació  d’incapacitat 
temporal, així com, en relació amb aquesta, la de les absències a la 
feina provocades per malaltia o accident que no donin lloc a incapacitat 
temporal,  s’estimen  matèries  objecte  de  negociació  amb  la 
representació dels treballadors, d’’acord amb els apartats 1.m) i 2.a) de 
l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic,  i  l’article  37  de  la  Llei  9/1987,  de  12  de  maig,  d’òrgans  de 
representació, determinació de les condicions de treball i participació del 
personal al  servei de les Administracions Públiques, i  sense perjudici 
que ara així ho imposi expressament la mateixa disposició addicional 
quinquagèsima quarta de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos 
Generals pel 2018. 
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8. L’últim dels preceptes citats (article 37 de la Llei 9/1987, de 12 de maig) 
permet defensar que la competència d’aprovació correspon al Ple, ja 
que és precisament aquest el competent per determinar les instruccions 
a les quals han d’atenir-se els seus representants en la negociació. 

En raó dels anteriors antecedents i fonaments proposo al Ple l’adopció del següent 
Acord :

PRIMER.- De regulació de prestacions econòmiques del personal de l’Entitat  en la 
situació d’Incapacitat temporal, amb el següent règim de prestacions i complements 
retributius,  abast  temporal  i  condicions,  amb  independència  que  derivi  de 
contingències comunes o  de contingències professionals :

1. Reconèixer als empleats públics, tant funcionari com laboral, en situació 
d’incapacitat  temporal,  un  complement  retributiu,  des  del  primer  dia 
d’incapacitat temporal, que, sumat a la prestació del Règim General de 
la Seguretat Social, assoleixi el 100 % de les seves retribucions fixes 
del mes d’inici de la situació d’incapacitat temporal. 

En  tots  els  casos,  per  retribució  del  mes  s’entendrà  la  d’una  mensualitat 
ordinària,  exclosos  els  conceptes  no  fixos  i  periòdics  determinats  per  la 
presència efectiva de l’empleat (gratificacions per serveis extraordinaris fora de 
la jornada ordinària, productivitat variable o singularitzada, i altres de meritació 
superior a la mensual) i pagues extraordinàries.

Pels casos de reducció de jornada amb reducció proporcional de retribucions, 
els complements es correspondran amb aquesta reducció.

En els supòsits de reingrés al servei actiu, nou ingrés o alta en nòmina des de 
situacions  que  no  comportessin  la  percepció  de  retribucions,  serviran  de 
referència  les  retribucions  del  mateix  mes d’inici  de  la  incapacitat  temporal 
elevades al mes complet.

2. Els  anteriors  complements  no  seran  d’aplicació  a  les  situacions 
d’incapacitat temporal ja iniciades abans de la data d’aquest Acord, a 
les quals se’ls continuarà aplicant la normativa vigent en el moment de 
causar-la (Acord de Ple i Decret d’Alcaldia de 4 i 19 d’octubre de 2012). 

3. En els casos de malalties cròniques o de persistència prolongada en el 
temps, que impliquin incapacitats temporals successives, interrompudes 
per períodes intermedis d’activitat, i acreditades en el part mèdic de la 
baixa corresponent com a recaigudes d’un mateix procés patològic, es 
considerarà  una  única  situació  d’incapacitat  temporal,  sotmesa  a  un 
únic termini màxim, als efectes de la continuïtat en la percepció dels 
complements retributius en els percentatges que corresponguessin en 
el moment de l’alta prèvia a la recaiguda actual. 

SEGON .-  De regulació del règim d’absències a la feina per raó de malaltia o accident, 
amb  el  següent  règim  de  prestacions  i  complements  retributius,  abast  temporal  i 
condicions :

1. Absències a la feina que donin lloc a incapacitat temporal   

El previst en l’apartat primer d’aquesta Proposta.

2. Absències a la feina sense baixa mèdica   
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a.    Quan siguin degudament justificades

Les absències a la feina motivades per malaltia o accident que no donin 
lloc a la incapacitat temporal no seran objecte de descompte en nòmina 
si no excedeixen d’un màxim de quatre durant l’any natural, de les qual 
només tres podran ser en dies consecutius.

L’acreditació  de  l’absència  a  la  feina  per  aquest  motiu  requerirà  el 
corresponent justificant mèdic, i en tot cas haurà de ser comunicada al 
Cap  de  l’Àrea,  dependència  o  Servei  al  qual  estigui  adscrit/a 
l’empleat/da dins  les  dues  hores  següents  a  la  d’inici  de  la  jornada 
ordinària de treball.

L’Àrea  o  Servei  de  personal  o  recursos  humans  podrà  requerir  en 
qualsevol  moment  a  l’empleat/da  que  aporti  el  justificant  emès  pel 
facultatiu que l’hagués atès/atesa, sens perjudici de poder recavar del 
Servei  mèdic de la  Mútua o entitat  col·laboradora en la  gestió  de la 
contingència els informes adients per tal de verificar l’efectivitat de la 
malaltia o accident.

Les indisposicions durant la jornada laboral, computades per les hores 
d’absència efectiva, s’entendran incloses dins aquests dies, llevat que 
s’acrediti l’absència amb justificant de visita mèdica coincident en dates 
i horaris.

Una vegada superat durant l’any natural el límit d’aquests quatre dies, 
les  absències  per  raó  de  malaltia  o  accident  que  no  donin  lloc  a 
incapacitat  temporal  comportaran  la  corresponent  deducció  de 
retribucions  prevista  a  l’apartat  següent  per  a  les  absències  sense 
justificació.

b.    Absències sense justificació

Quan  s’incompleixi  l’obligació  d’acreditar  les  absències,  s’aplicarà  el 
règim  de  les  absències  injustificades  a  la  feina,  i  comportaran  la 
deducció proporcional d’havers pels temps que abastin.

El Sr. Alcalde proposa la retirada del punt de l’ordre del dia per millor estudi. Se 
sotmet a votació la retirada d’aquest acord de l’ordre del dia del ple.

S’aprova la retirada del punt 5 de l’ordre del dia del ple per unanimitat. 

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 

S’aprova la inclusió per urgència del punt 6 a l’ordre del dia per unanimitat. 

Antecedents de Fet

1.  L’alcalde  ha  resol  iniciar  l’expedient  d’aprovació  del  Compte  General  així  com 
encarregar la secretària interventora l’emissió de l’informe corresponent.

2. L’interventor ha emès informe favorable.

3.  La  Comissió  Especial  de  Comptes  ha  informat  favorablement  l’expedient  del 
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Compte General.

 

4. L’expedient del Compte General s’ha sotmès a informació pública durant el qual no 
s’han presentat reclamacions.

Fonaments jurídics

1. La Regla 44 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció  del  model  normal  de  comptabilitat  local  (ICAL)  estableix  que  el  Compte 
General de l’entitat local mostrarà la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, 
dels resultats i de l’execució del pressupost.

2. L’article 209 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) i la Regla 45 de la ICAL, estableixen que 
el  Compte  General  estarà  integrat  pel  de  la  pròpia  entitats,  el  dels  organismes 
autònoms i pel de les societats mercantils de capital íntegrament municipal. 

3. L’article 211 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, disposa 
que els municipis amb població superior a 50.000 habitants i les entitats locals d’àmbit 
territorial superior acompanyaran, a més, al Compte General una memòria justificativa 
del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau en què 
s’hagin assolit els objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits amb 
el cost dels mateixos.

4. L’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, l’article 
116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril per la qual s’aproven les Bases del règim local i les 
Regles 49 i 51 de la ICAL disposen que els estats i comptes de l’entitat local, així com 
dels  organismes autònoms i  de les societat  mercantils  amb capital  íntegrament de 
l’entitat local, seran retuts pel seu president abans del 15 de maig de l’exercici següent 
al qual corresponguin.

Afegeix que el Compte General l’ha de formar la Intervenció i que abans de l’1 de juny 
s’ha de sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes.

El Compte General amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’exposarà al 
públic per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats podran 
presentar reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada examinats aquests 
per  la  Comissió  especial  i  fetes  les  comprovacions  necessàries,  s’emetrà  un  nou 
informe.

El  Compte  General  se  sotmetrà  al  Ple  per  a  ser  aprovat  abans  de  l’1  d’octubre 
acompanyat dels informes de la comissió especial i de les reclamacions i objeccions 
presentades. 
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L’article  223  del  TRLRHL disposa  que  cal  retre  el  Compte  General  degudament 
aprovat al Tribunal de Comptes, abans del 15 d’octubre.

El  conveni de col·laboració signat  el  3 de desembre del 2014 entre el  Tribunal  de 
Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació de la tramesa 
telemàtica dels comptes generals de les entitats locals permet que les entitats locals 
de Catalunya enviïn la documentació relativa al Compte general mitjançant un únic 
procediment telemàtic i  que es consideri  presentat el  Compte general en ambdues 
institucions a tots els efectes

5. La regla 45 de la ICAL disposa que els estats que formaran part del Compte General 
de l’entitat  local  i  de  cadascun  dels  seus organismes  autònoms són el  balanç de 
situació,  el  compte  del  resultat  econòmic  patrimonial,  l’estat  de  liquidació  del 
pressupost, l’estat de canvis del patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. 
També disposa que caldrà afegir la següent documentació complementària:

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de 
cadascun dels seus organismes autònoms.

- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 
saldos a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per 
nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos 
comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per 
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat. 

 

6. La regla 48 de la ICAL estableix que a més a més dels documents relacionats 
anteriorment al Compte General s’hi acompanyaran:

 

-  Els comptes anuals de les societats mercantils que l’entitat local en tingui una 
participació majoritària

- Els comptes anuals de les unitats dependents d’acord amb la Llei orgànica 
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera no compreses en l’apartat anterior 
ni integrades al Compte General.

 

7. L’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya estableix que correspon a la comissió especial 
de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Afegeix 
que per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà 
de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i 
la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats 
amb els comptes que s'analitzin.

 

Estableix que la comissió està integrada per membres de tots els grups polítics 
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integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva 
representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el 
sistema de vot ponderat.

 

Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les 
que corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb 
llur legislació específica.

 

8. L’article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya disposa que el Compte General i la 
documentació complementària han d'ésser a disposició dels membres de la comissió, 
perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans de la primera 
de les reunions.

 

9. La regla 49.4 de la ICAL estableix que l’aprovació del Compte General és un acte 
essencial  per  a  la  fiscalització  d’aquesta  pels  òrgans  de  control  extern,  que  no 
requereix  la  conformitat  amb  les  actuacions  que  s’hi  reflecteixen,  ni  genera 
responsabilitat per raó de les mateixes.

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

Primer.  Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici  2017, 
integrats pels següents documents comptables:

-  Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 12.067.259,07 euros, un 
passiu de 12.067.259,07 euros.

Hi ha equilibri patrimonial: els actius no corrents de 10.194.543,53 € estan totalment 
finançats amb els  capitals permanents de 11.560.057,68 €  i,  d’altra banda, l’actiu 
corrent de 1.872.715,54 € finança completament el passiu corrent de 507.201,39 €. 

En conseqüència, el fons de maniobra, entès com el conjunt de recursos financers 
permanents  necessaris  per  poder  desenvolupar  normalment  les  operacions  de 
naturalesa  corrent  i  determinat  per  la  diferència  entre  l’actiu  circulant  i  el  passiu 
circulant és de 1.365.514,15 €.

- Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un 
resultat de desestalvi de -18.271,40 euros.

-  Liquidació  del  pressupost: en  tancar  l’exercici  hi  ha  uns  drets  pendents  de 
cobrament  de  334.652,59  euros,  unes  obligacions  pendents  de  pagament  de 
33.663,14 euros, i un resultat pressupostari ajustat de 431.571,90 euros.

-  Estat  de  canvis  del  patrimoni  net:  mostra  la  variació  del  patrimoni  net  durant 
l’exercici, es parteix d’un patrimoni net de 11.222.514,60 euros i al final de l’exercici hi 
ha un patrimoni net de 11.108.569,58 euros.
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-  Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha 
hagut  en l’exercici  de manera que partint  d’unes existències inicials  de.914.857,49 
euros i s’arriba a unes existències finals de 1.318.003,22 euros

- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
balanç,  en el  compte de resultat  econòmic patrimonial  i  en l’estat de liquidació del 
pressupost.

i la documentació complementària següent:

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local: en 
tancar l’exercici hi ha unes existències finals de 1.318.003,22  euros.

- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 
saldos, a favor de l’entitat local, a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de 
l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables  i els bancaris 
s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor.

- Els estats integrats i consolidats dels comptes.

Segon.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.

Amb sis (6) vost a favor, dels Srs./Sres. Nolla, Grau, Marcos, Tenorio, Sánchez i 
Llonch; quatre (4) abstencions dels Srs./Sres. Sans, Enseñat, Coronado, Ramos i 
un (1) vot en contra del Sr. Vidal el Ple aprova en tots els seus punts l’anterior  
acord. 

7.- MOCIÓ A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS, PRESENTADA 
PEL GRUP MUNICIPAL PDECAT

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

Amb sis (6) vost a favor, dels Srs./Sres. Nolla, Grau, Marcos, Tenorio, Sánchez i 
Llonch; quatre (4) vots en contra dels Srs./Sres. Sans, Coronado, Ramos i Vidal i 
una (1) abstenció del Sr. Enseñat,  el Ple aprova en tots els seus punts l’anterior 
acord. 

Sans,  no  compartim  el  relat  de  la  moció.  Esperem  que  el  nostre  relat  també  es 
respecti. La primera frase, Catalunya va votar en referèndum, que estava advertit que 
no es podia fer. Sense garanties del resultat de la votació, aquesta frase s’hauria de 
matizar. Es parla d’un acta de dignitat... les persones que no van votar no són dignes? 
Presó preventiva injusta si, però no injustificada en el moment que hi ha persones que 
van fugir per no sotmetre’s a la justícia espanyola. No em sembla correcta que portin 
un any a la presó, però és que no sé si marxaran quan els deixin lliures. 
Es  parla  també dels  cossos de  seguretat  espanyol.  Ahir  vaig  veure  les  càrregues 
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policials dels mossos i no hi ha hagut cap reflexió ni retirada de bandera. 

Coronado, les últimes càrregues dels mossos veient les imatges que van sortir no he 
vist que es traiés la bandera de Catalunya que està tacada de sang, com si es va fer 
amb la espanyola al seu moment. 

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

Es dona compte dels decrets d’alcaldia des del núm. 528 convocatòria ple 7/2018 fins 
el decret 705/2018 padró.

8.-PRECS I PREGUNTES.

Sans, vull fer una pregunta al Sr. Marcos en relació al camí de Pallaresos Park, no se 
si  està  assabentat  que  està  en  molt  males  condicions.  Està  previst  fer-hi  alguna 
actuació?

Marcos, estic assabentat des del primer dia. Es va fer un intent d’arreglar el camí i es 
va invertir en fer-ho, i va durar 2 dies. Te un problema de recollides d’aigües que o 
s’arregla bé o no servirà de res. Intentem mantenir-lo net, però és llençar els diners, 
per això preferim esperar la construcció del vial. 

Sans, hem detectat que hi ha vàries instàncies sense contestar. Ens agradaria saber si 
hi  ha  algun  problema  de  gestió  o  de  transparència?  En  alguns  casos  l’interessat 
presenta la instància dues o tres vegades insistitnt. Sabem qui hi ha instàncies que es 
responen verbalment, el qual no estem d’acord. 

Alcalde, tots els casos que hagis detectat et demano que les relacionis i les contestem 
sense cap tipus de problema. 

Sans, vostès no saben quines instàncies es responen i quines no?

Alcalde, en aquests moments no, hi ha molts departaments i exactament no se cada 
àrea com està. 

Coronado, perquè s’ha canviat el tinent d’alcalde?

Tenorio, es un pacte polític d’inici de legislatura. 

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 20:35 hores 
(les vuit hores i trenta-cinc 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, 29 de novembre de 2018

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