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ACTA 
 

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 2 DE 3 DE FEBRER DE 2016 
 
 
Celebrada sessió Plenària extraordinària per l’Ajuntament dels Pallaresos, en conformitat al que 
s’estableix a l’art. 110 del D. LEG. 2/2003 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, l’art. 50 del RDL 78/86 Text Refós de Règim Local i art. 109-110 RD 258/86 ROF, el 
secretari actuant subscriu la present acta, per constància del desenvolupament de la sessió i dels 
acords adoptats. 
 
Sessió plenària    Legislatura 2015-2019 núm.2/2016 de 3/02/2016 

 
Caràcter    Extraordinària 
Convocatòria    Primera 
Data    03-02-2016 
Hora d’inici   20:00 hores 
Hora d’acabament   20:35 hores 
Lloc    Sala de Sessions de la Casa Consistorial  
Hi assisteixen 
Presidència Alcalde  Sr. Josep Maria Nolla Cabellos (CIU) 
Membres regidors          Sr. Antonio Tenorio Recuero (CIU) 
    Sra. Maite Llonch Simó (CIU) 

Sr. Miquel Antonio Granero Zapata (ERC) 
Sra. Inmaculada Sánchez Fernández (ICV) 
Sr. Francesc Xavier Marcos Tuebols (IP) 
Sr. Jaume Domínguez Ruíz (PSC) 
Sr. Jordi Sans Ferrer (PSC) 
Sra. Maria Jesús Coronado Fuentes (PSC) 
Sr. Jaume Enseñat Fernandez (PSC) 

No assistents    ---- 
Excusa l’assistència    Sr. Jaime J. Vidal Guiamet (PP) 
Secretària    Sra. Sara López Martín. 
Ordre del dia 

1.- Acord d’aprovació inicial del pressupost així com aprovació de la 
plantilla orgànica 2016. 

 
Comissió d’estudi 

D’acord amb el Reglament Orgànic Municipal (ROM) essent la Comissió d’estudi obligatòria i no 

permanent, i aconsellant-ho així els temes a tractar, es convoca a la Comissió d’estudi per tal de 

dictaminar els assumptes a tractar en el present Ple extraordinari.  
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APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

Al tenir caràcter extraordinari no s’aproven actes anteriors. 

 

1. PROPOSTES PER L’APROVACIÓ SI S’ESCAU 

 

1. ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST AIXÍ COM APROVACIÓ DE LA 

PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL 2016 

Assumpte tractat          Acord aprovació inicial del Pressupost i plantilla orgànica 2016 

Intervencions --------- 

Incidències                   --------- 

Vots emesos           6 a favor: Srs/es Nolla, Tenorio, Granero, Marcos, Llonch, Sánchez 

                                4 vots en contra: Srs/s Sans, Enseñat, Coronado, Domínguez 

       0 abstencions 

Resultat de la votació  Aprovat  

Explicacions de vot    

 

Sr. Sans.-Primer de tot, fer constar el nostre malestar per les reiterades errades en la entrega de 

la documentació relativa als Plens. 

Avui ens hem assabentat en la Comissió Informativa que hi ha hagut una modificació relativa a un 

préstec ICO i que aquesta informació s’ha presentat a dues hores del començament del Ple. 

En quant als pressupostos, hem votat en contra dels pressupostos presentats per l’equip de 

govern de: CIU, ERC, ICV i IP degut a diverses incongruències i a moltes mancances. 

Aquests pressupostos generals de l’any 2016 són desequilibrats amb poca capacitat inversora, 

escassos, insuficients i sobre tot desafortunats en quant a polítiques socials. 

En l’apartat d’ingressos del pressupost, observem que hi ha un augment en la recaptació de l’IBI, 

que passa dels 776.500 euros a 884.371 euros, un augment més que significatiu i que es mou al 

voltant del 13%. 

Aquest increment es produeix per la pujada del 10% de l’IBI, tal i com ja vam manifestar en el ple 

de les ordenances fiscals i que aquest equip de govern nega per activa i per passiva. 

Recordem que aquesta pujada del 10% prové de l’interès de l’ajuntament dels Pallaresos i més 

concretament del nostre alcalde, el Sr. Nolla, atès a l’escrit que va enviar al gerent territorial del 

cadastre de Tarragona, amb data de 27 de juliol de 2015, on manifestava ser inclòs en el 

procediment de regularització cadastral per l’any 2015/2016. 



 
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès) 

 

Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - ajuntament@ajuntamentdelspallaresos.cat – 43151 ELS PALLARESOS 
www.ajuntamentdelspallaresos.cat 

 

A més es produeix un fet molt curiós, doncs en la anàlisi dels ingressos, en l’apartat de l’ordenança 

de l’IBI es qualifica com a modificació formal sense incidència pressupostària, menys mal que un 

increment del 13% per un valor de prop de 100.000 euros no té incidència pressupostària. 

 

En quant a les despeses es veu un immens increment del capítol Ii que produeix que es passi dels 

747.677 euros del 2015 a 1.062.010 euros per el 2016. 

Aquest increment prové de la creació de dos noves places de vigilant i d’una auxiliar de biblioteca, 

però també per l’aparició d’un nou i misteriós complement salarial per dedicació. 

Dels altres capítols veiem increments en diverses partides i que entenem que tenen la única 

finalitat de mantenir contents als diferents socis de l’equip de govern. I per posar algun exemple, 

trobem que la partida de festes s’incrementa fins als 100.000 euros, això la situa a nivells dels anys 

2007 i 2008, moments d’imminent crisi econòmica i de ceguera en quant a contenció de la 

despesa.  

Recomanem al regidor d’hisenda que no es confiï del moment econòmic actual doncs podria caure 
en l’error de no tenir en compte, allò que se’n diu, l’efecte túnel. Fent un símil automobilístic, 
vindria a ser que ens trobem en una retenció, una crisi econòmica i en estar tothom parat, parem 
el motor del cotxe, és a dir, fem una contenció de la despesa. De cop i volta veiem com un dels 
carrils comença a avançar, indicis preliminars d’una possible petita millora econòmica i deixant-
nos portar per l’emoció del moment, posem en marxa el motor, és a dir, comencem a incrementar 
la despesa, però el nostre carril no avança i mentrestant anem malgastant recursos. 
També veiem que no es realitza la urgent inversió de l’enllumenat del casc antic. Recordem que en 

el butlletí municipal de desembre de 2015, fa escassament 1 mes i escaig, es publicitava realitzar 

una inversió qualificada com a urgent, per tal de millorar l’enllumenat del casc antic. Mireu, les 

vostres paraules, les vostres declaracions, les vostres propostes es veu que tenen data de 

caducitat i fan valer allò de “donde dije digo, digo diego”. 

En quant a polítiques socials i de bonificacions i/o d’ajuda a col·lectius amb dificultats 

econòmiques, trobem que tot i que aquest any no fa gaire fred, a aquestes si que els hi ha arribat 

l’hivern, doncs es troben ben congelades i no es produeix cap modificació. 

I ja per anar acabant, ens agradaria remarcar l’incompliment per part del regidor d’ERC, el 

Sr.Granero, del seu full de ruta. Aquell paper on ens explicava i fins i tot prometia “el promoure 

processos participatius per elaborar pressupostos compartits”. 

Aquell paper on feia la promesa de “dotar amb un 0,7% del pressupost a inversió social”, això 

equivaldria a uns 21.000 euros. 
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Aquell paper desgraciadament ha quedat en paper mullat. 

Així doncs, ens trobem amb un pressupost on no es realitza el més mínim esforç en plantejar 

millores per a la qualitat de vida dels nostres veïns. 

Sr. Pep Nolla.- Quant fa referència a l’ IBI i a la carta que vam enviar al cadastre acceptant la revisió 
cadastral sol·licitada pel Sr. Domínguez, hi ha una petita confusió, el que vam demanar al cadastre 
és que acceptàvem la regularització dels usos de les finques, regularització que no s’ha fet durant 
molt de temps, no és el mateix una finca que fa 20 anys  era un solar edificable que no s’ha 
declaratl’obra nova, i amb posterioritat es fa un edifici, aquella situació s’ha de regularitzar, si hi 
ha un edifici, aquell solar ha de cotitzar i ingressar taxes, com a tal, com un solar amb edifici, el 
que si van desestimar és la revisió cadastral sol·licitada pel Sr. Domínguez i vam acceptar la revisió 
d’usos. 
 
Sr. Toni Tenorio.- Referent amb l’IBI, ho vam poder veure tots els veïns, queda reflectit en el BIM 
tant tàcticament com es va fer i com explícitament com ho vam tenir que realitzar i no dona peu a 
controvèrsies amb el que vostès diuen i lo que nosaltres realitzem. 
En relació amb el capítol I, hem tingut una pujada, no només contractarem a dos persones de 
brigada i un peó, sino que contractarem a altres persones perquè entenem que les necessitats del 
consistori donen peu a altres contractacions, que són totalment al revés de com vostès o deien, 
van reduir el capítol I i van acomiadar a gent, i nosaltres entenem que perquè la corporació 
funcioni ha de ser amb personal. Vosaltres vàreu baixar i nosaltres estem recuperant aquest 
esperit de treball que la Corporació i el municipi necessita. 
 
En relació al tema de festes,el Sr. Tenorio diu que ells, es van gastar més en els anys 2014-2015 i 
que la despesa estava desglossada.  
Nosaltres hem ficat un tope de 100.000€. 
 
L’enllumenat és veritat que no està pressupostat, perquè des de l’equip estem buscant 
fiançament, no perquè no el vulguem fer, ni realitzar.  
 
Les polítiques socials, entenc que és el mateix pressupost que van presentar vostès, el capítol IV 
importa la mateixa quantitat, així, que no entenc quines polítiques socials no farem, quant en 
teoria els imports són els mateixos. 
 
Referent al pressupost, el que sí que volia dir que compleix amb tots els requisits necessaris que 
ens obliguen a tots,  administració i polítics,  a formular els pressupostos dins del marc de règim 
jurídic i la legalitat vigent, compleix amb l’ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, EHA 
3565/2008, també compleix amb la llei reguladora de les hisendes locals , sobretot en els seus 
articles 162-193 que marquen tot el relacionat amb els pressupostos, ingressos i despeses 
públiques, amb l’objectiu d’estabilitat, amb els càlculs i els ajustos del Sistema Europeu de 
Cuentas, compleix amb la capacitat o necessitat de finançament, amb l’estabilitat pressupostària, 
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compleix amb el rati de la despesa i l’objectiu del rati del deute viu i compleix en tots els plans 
d’ajustos.  
Si vostès els pressuposts que volem aprovar ho veuen malament, deu ser que simplement ho 
veuen diferent, perquè com ja hem dit compleix amb tota la legalitat vigent. 
Com en el seu dia vau veure malament el Pressupost del 2015 ja que vàreu presentar al·legacions, 
les quals eren punt de vistes diferents i que no afectaven en cap cas a la legalitat i viabilitat . 
 
Sr. Francesc Xavier Marcos.- Proposa al Sr. Sans  comentar tots els projectes que tenen engegats i 
engegaran, i li explica el problema que planteja l’enllumenat sobretot al casc antic. Recalca que el 
problema no ve d’ara ja que hi ha informes del 2009 que exposaven que ja estaven fora de 
normativa, inclús el grup polític que hi havia a l’anterior legislatura va treure un projecte sobre la 
instal·lació elèctrica de l’enllumenat del casc antic, quadre A i quadre B.  Remarca que en l’anterior 
legislatura únicament van realitzar la part més petita, el quadre B, però ell creu que es podia haver 
fet l’altre quadre perquè disposaven de 4 anys i en comptes d’això es va dilapidar els diners en 
altres coses. Insisteix que ho faran ja que avui, ahir i avanç d’ahir se’ls va trucar  queixant-se que el 
casc antic no tenien llum , ja que tota la instal·lació està fossa i fora de normativa des del 2010, les 
seccions dels cables estan fora de normativa des de fa anys, les caixes estan cremades així que 
afirma que trauran els calers d’on sigui, però ho faran ja que és necessari i el poble no pot estar 
sense llum. 
 
Sra. Maite Llonch.- La partida de festes quant van entrar l’actual equip de govern tenien un dèficit 
de 26.000 euros , sense haver fet les festes d’agost, ni de nadal, ni cap altre, anteriorment 
EMATSA era qui pagava la carta de festes, però aquest any amb la Llei de Transparència ho paga 
l’ajuntament i després EMATSA mitjançant Conveni aporta els diners. Per tant, la partida s’ha 
d’augmentar, ja que la carpa és a càrrec de l’ajuntament. 
 
Sra. Sara López Martín Secretària.- S’aprova inicialment el punt primer, 6 vots a favor i 4 vots en 
contra. 
 
Sr. Jordi Sans.- Segons entén per els comentaris del Sr. Nolla, que el rebut de l’import del IBI serà 
exactament igual que el de l’any passat.  
 
Sr. Nolla.- La pujada no ve donada per una decisió de l’equip de govern, ve imposada per, primer, 
política estatal, segon, regularització dels usos,i tercer...(es para en sec perquè no tenia el micro 
obert). 
 
Sr. Domínguez.- També fa referència a la revisió del valor cadastral, exposant que era cert que 
l’equip de govern anterior van demanar revisió parcial del 2015, però era d’aplicació d’un any, per 
tant, s’hauria d’haver demanat pel 2016, i tal com el Sr. Nolla exposa en l’anterior intervenció 
vosaltres heu paralitzat possibles pujades posteriors. Ell no nega que en 2015 van pujar l’IBI amb 
aquesta revisió parcial perquè ell va entendre dels tècnics que o s’acollien a una revisió parcial o a 
una total i era millor la revisió parcial perquè tu podies triar anualitats i afectaven a dos o tres 



 
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès) 

 

Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - ajuntament@ajuntamentdelspallaresos.cat – 43151 ELS PALLARESOS 
www.ajuntamentdelspallaresos.cat 

 

anys. I a més, recalca que la revisió de 2015 que va demanar únicament afectava en 2015 i si hi ha 
pujada aquest any no és per la revisió feta en 2015 ja que la citada revisió en 2015 afecta 
únicament en 2015. Si hi hagués una pujada no vindrà per la revisió del 2015 i si vosaltres vàreu o 
vàreu demanar una revisió en el 2016, el rebut ho dirà. 
 
Sr. Nolla.- El que vau demanar és la revisió del valor cadastral de les finques, és la revisió de la 
base imposable, altre cosa es que vosaltres teníeu previst una modificació del tipus impositiu. 
Recalca que la revisió del valor cadastral no és per un exercici automàticament aquella referència 
cadastral se’ls imputa un valor que no es pot retrocedir. Explica que si el municipi té valors 
cadastral de l’any 1992 i es demana una revisió, la revisió no és parcial, el moment que es demana 
una revisió és com una taxació d’una finca, això va variant durant el temps, en el moment que 
demanes una revisió, la finca passa a tenir aquest valor actualitzat, i en base a aquest valor 
actualitzat els anys successius si no modifiques el tipus impositius devenguen unes quotes, per 
tant, no afecta a 2015 únicament. Afegeix que per aquest motiu vam dir que no a la pregunta del 
Cadastre de continuar amb la revisió del valor cadastral iniciada pel antic equip de govern  
únicament vam dir que si a regularitzar els usos de les finques. 
Cita que indirectament hi ha una altre puja que ve imposada per l’Estat, un 10%, mitjançant decret 
llei i per tant, té caràcter obligatori i ells van donar conformitat. Deixa clar que la puja no ve 
donada per l’augment del tipus impositiu sinó que la pujada ve interposada per l’Estat. 
 
Sr. Jaume Domínguez.-  L’explicació del que és una revisió cadastral és així, però t’has deixat una 
cosa que és important. Aquesta revisió cadastral no és d’un any, sinó que es triga varis anys en fer-
se. 
Segon, quan està feta et donen el coeficient, o sigui, el valor que surt real, i això no ho van portar a 
la pràctica mai, perquè quan t’arriba aquest valor tu tens la possibilitat d’aplicar-ho o no aplicar-
ho. Això ha passat a molts municipis. 
Justament coincideixo la part que és just que dos veïns que tingui la mateixa vivenda, amb els 
mateixos metres i les mateixes característiques paguin el mateix. Justament per això aquesta 
revisió podria haver anat bé. Per que desprès hi havia l’efecte de modificar el coeficient per poder 
equiparar aquesta realitat existent, que podria afectar en segons quins casos, com per exemple el 
que ha citat el Sr. Alcalde sobre les vivendes no legalitzades, però en línies generals no hauria de 
tenir una afectació directa sobre la majoria dels ciutadans.  
Però això no te res a veure amb el que va passar el 2015, van dir: “O tens vas a la total” (aquesta 
que estaves fent tu l’explicació), que no estava aplicada per que no varem tenir mai cap resultat 
per valorar o ”Te’n vas a la parcial”, que és aquesta del 10% que estàs dient de la pujada que venia 
imposada. 
Però nosaltres vam demanar només una anualitat, a l’any següent no la vam demanar, amb lo qual 
si que és cert que hi havia una petita regularització entre els valors cadastrals que afectava sobre 
un 10%. Estem parlant de que la mitjana , si no el teu regidor d’hisenda farà els números i al 
butlletí ja ho explicarà. 
De vivendes dels Pallaresos estem parlant d’uns 400 ó 500€ de rebut d’IBI de mitjana, els que 
tenen grans cases pagaran més, això implicava una pujada d’uns 50€/any. 
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També és cert que és la única pujada que vam aplicar durant 4 anys, que les coses s’han de dir 
totes. 
Però no barregem temes, una cosa és una revisió cadastral i una altra, que suposo que és el que 
acabes de dir tu, la que ve imposada de l’Estat d’un 10%.  
Ja que parles amb propietat digueu-m’ho clar, el 10% te un nom i segurament la secretària amb els 
informes o escrits que puguin arribar que són més tècnics que polítics, del que és el que afectava. 
Aquest 10% és el que vam aplicar nosaltres i és el que aplicareu vosaltres. 
Però la revisió cadastral ni nosaltres l’haguéssim aplicat d’alguna manera vosaltres no la podríeu 
retrocedir, per que el valor ja està fet, per lo qual i per fer això haguéssim hagut de tenir un 
informe que hagués detallat el que implicava aquesta revisió, i aquest informe no l’hem tingut 
mai. 
Torno a dir, això passa és quan tu pots valorar si baixant el coeficient equipares la pujada, però 
tens uns valors com Déu mana, però si no recordem malament crec que va ser en el 2012, a tots el 
municipis que feia més de 10 anys que no tenien la revisió cadastral l’Estat va imposar un 10% de 
pujada. 
Amb aquestes coses, i més ho vam dir, el que evitaríem o podríem haver evitat tenint aquest 
estudi, és que passessin aquestes coses, llavors és l’Ajuntament qui decideix si vol o no vol pujar . 
L’explicació només és aquesta, que quedi clar. El que vam pujar no era una revisió cadastral com la 
que estàs dient, per que aquesta no l’hem tingut mai, i la vam demanar justament per que 
pensàvem que d’això, com també volíem baixar el coeficient l’any passat i va ser impossible, per 
que era impossible baixar els coeficients  per sota dels coeficients que tingués l’ajuntament al 
2011. 
 
Sr. Josep Mª Nolla.- Matitza que si no haguéssim parat aquesta sol·licitud de la revisió cadastral 
d’ofici, de regularització del valor de les finques ara ens trobaríem davant d’un increment del 20%, 
i això ho van desestimar . El 10% de l’Estat més un 10% de la petició que vau fer al cadastre.   
 
Sr. Jaume Domínguez.- No són acumulatives, primer si t’imposen aquesta és per que no tens 
l’altre, i segona que no saps si era d’un 20 o d’un 15 o d’un 8, no ho pots saber perquè no tenies la 
ponència, no la tenies feta com per saber els valors. Però en qualsevol cas, el valor econòmic de 
les vivendes podrien estar actualitzats però els coeficients de l’ajuntament es podrien baixar per 
equiparar, això és el que he dit. 
Llavors voler vendre aquí si volíem fer una pujada d’un 20%, d’un 30%, no és veritat, per que si 
haguéssim volgut fer això des del primer dia haguéssim estat pujat un 5% l’IBI, pugues el 
coeficient, el puges fins el màxim i haguéssim anat fent això, i no el vam tocar.  
 
Sr. Josep Mª Nolla.- Diu que no vol entrar més en aquest debat, exposa que l’anterior govern vol 
fer d’això una eina,  i que els van ser ells qui van fer pujades de l’IBI, i que l’actual govern les ha 
paralitzat. 
 
(S’estableix un debat entre el Sr. Nolla i el Sr. Domínguez) 
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Sr. Jaume Domínguez.- Manifesta que l’actual govern podria haver baixat el coeficient per 
equiparar el 10% , i que si no ho han fet és per que ja els està bé el 10 % de la pujada, i no culpem 
al govern de l’Estat! 
La realitat és que si vols aplicar aquesta equitat perquè tothom pagui el mateix, tenir una ponència 
actualitzada és el millor.  
 
Sr. Josep Mª Nolla.- Mentalitzeu-vos que està governant un altre equip de govern, que hem trobat 
el municipi en una situació d’ abandonament (tema que ha exposat el Sr. Xavi Marcos), i que és 
evident que totes les millores que s’han anat ometent durant la passada legislatura ara s’han 
d’assumir, n’hi ha que són ineludibles,  i que sense recursos no es poden afrontar. A partir d’aquí 
el pressupost és el que és i si teniu al·legacions les presenteu i endavant. 
 
Sr. Antonio Tenorio.- Respon al Sr. Sans i al Sr. Domínguez, els convida de nou a llegir la revista que 
surt publicada l’explicació de l’impost de l’IBI. Que els coeficients de l’impost pels anys 2014 i 2015 
els va aprovar l’anterior equip de govern, i que l’actual equip de govern ha aprovat un percentatge 
inferior de coeficient per l’any 2016, i que els imports del padrons per l’any 2016 venen donats per 
BASE, i que són els que s’han reflectit en el pressupost d’ingressos del 2016. 
 
Sr. Jordi Sans.- El rebut del’ IBI, no puja llavors?  
Després parlant de l’enllumenat i el personal, manifesta que  abans l’ajuntament funcionava i que 
potser ara funciona diferent i es veu que hi ha necessitat de contractar més personal. 
En referència al tema de l’enllumenat que estava tot molt deixat, es pregunta si és més important 
contractar personal que fer lo de l’enllumenat, és una decisió de l’actual equip de govern. 
 
Sr. Francesc Xavier Marcos.- En referència al tema del’ enllumenat li manifesta que ja li ha fet una 
explicació, que no és una necessita sino que esdevé una urgència i que actuaran com a tal. I que 
en el tema de personal és necessari contractar, per que si es fa marxa enrere i es veu la quantitat 
de personal que hi havia a l’ajuntament quan va entrar l’anterior equip de govern i comparant 
amb el que queda avui dia quan ells van deixar l’equip de govern, els números els han de sortir 
fàcilment, entre els que havia i els que queden. 
Segueix la intervenció dient que hi ha molts quilòmetres de carrer, uns 75 ó 76 quilòmetres de 
carrers, que es necessita personal per netejar la quantitat de brutícia que es genera, i que volen 
tenir el poble net i arreglat, i que no es dona abast ni ara ni l’última legislatura de l’anterior govern 
municipal. 
 
Sr. Jordi Sans.- Li respon al Sr. Marcos que el que diu que no donaven abast és una apreciació seva, 
i que el que funcioni o no funcioni serà una qüestió de organitzativa del que mana suposa. 
 
Sr. Francesc Xavier Marcos.- Es dirigeix al Sr. Sans per respondre-li que la brossa i els cartrons, les 
andròmines s’ha de recollir cada dia, i que els carrers s’han de mantenir nets, la piscina neta, els 
jardins podats. L’actual govern ha reduït despeses d’empreses que venien a fer feina aquí cobrant. 
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Faran el que les condiciones econòmiques els permeti, però que no pateixi que amb aquests 
quatre anys quedaran bastant bé.  
 
Acord adoptatText que es transcriu íntegrament           

ANTECEDENTS 

L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016 

La Secretària Interventora de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a 

l’expedient. 

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

FONAMENTS DE DRET 

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la  legislació vigent i els 

òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos  dels organismes i empreses que 

l’integren, conformement als seus estatuts o al document fundacional. 

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de  conformitat amb els articles 162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 

2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

Per tant, 

Es proposa al ple l’adopció dels següents acords: 

1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2016 d’acord amb l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per 

capítols és el següent: 

Ingressos 2016 

 

Despeses 2016 

 Capítol 1 1.223.165,17 

 

 Capítol 1 1.062.010,41 

 Capítol 2 38.079,56 

 

 Capítol 2 1.487.106,04 

 Capítol 3 562.567,37 

 

 Capítol 3 50.000,00 

 Capítol 4 1.059.188,49 

 

 Capítol 4 89.000,00 

 Capítol 5 30.700,00 

 

 Capítol 5 14.625,38 
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 Capítol 6 0,00 

 

 Capítol 6 236.958,76 

 Capítol 7 86.000,00 

 

 Capítol 7 0,00 

Capítol 8 0,00  Capítol 8 0,00 

Capítol 9 0,00  Capítol 9 60.000,00€ 

Total 2.999.700,59 

 

Total 2.999.700,59 

 

1. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera per 

l’Ajuntament, per import de 3.057.627,60 €, d’acord amb el següent detall: 

 
A. CALCUL DEL SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOT   

Càlcul a partir de les dades de la previsió de la despesa del noupressupost   

  

 

  

Despesa no 

financera 

Capítol 1  1.062.010,41 

Capítol 2   1.487.106,04 

Capítol 3  50.000,00 

Capítol 4 89.000,00 

Capítol 5 14.625,38 

Capítol 6  236.958,76 

Capítol 7 0,00 

Despesa no financera 2.939.700,59 

    

  

  Regla despesaliquidació 2015 2.631.387,15 
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Regla despesapressupost 2016 2.513.460,14 

margecompliment regla de la despesa 117.927,01 

margecomplimentestabilitat 163.464,60 

  importmàxim que potaugmentar el sostre de la 

despesa, sempre que hi hagifinançament 117.927,01 

  SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST 3.057.627,60 

 
 
2. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat. 

3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 

4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província 

i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els 

interessats podran presentar-hi reclamacions.  

5. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 

reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual 

es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 

reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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. 

 

 

 


