ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Número 4/2016
Data: 26 de maig de 2016
Horari: 20 hores
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial
Convocatòria: Primera
Hi assisteixen:
Josep Maria Nolla Cabellos
Antonio Tenorio Recuero
Maite Llonch Simó
Francesc Xavier Marcos Tuebols
Inmaculada Sánchez Fernández
Miquel Antoni Granero Zapata
Jaume Domínguez Ruiz
Jordi Sans Ferrer
Maria Jesús Coronado Fuentes
Jaume Enseñat Fernández
Jaime J. Vidal Guiamet
Vicente Vayá Morte, secretari
1.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del ple municipal,
duta a terme el dia 31 de març de 2016.
2.- Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost 2015, i de l’aprovació del pla
econòmic-financer.
3. Acord de constitució del PMS de l’Ajuntament dels Pallaresos.
4.- Acord d’aprovació de l’expedient número 2/2016, referent a la modificació de
crèdits del pressupost de despeses mitjançant suplement de crèdit.
5.- Acord d’aprovació de la proposta d’acord d’aprovació de la relació de béns
patrimonials i registre d'interessos, per a la seva inclusió al portal de la transparència.
6. Acord d’aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament dels
Pallaresos per a l’exercici 2016.
7.- Acord d’aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants referida a 1 de
gener de 2016.
8.- Acord d’aprovació de la creació de l’Escola Municipal de Música dels Pallaresos
9-Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia.
10.- Donar compte dels informes desfavorables emesos per la secretaria-intervenció
11.-Precs i Preguntes.
Vicente Vayá Morte
Secretari.
Els Pallaresos, 20 de maig de 2016.

NOTA Us demano que en el cas que no pugueu assistir a la sessió comuniqueu a
l’alcaldia els motius que ho justifiquin.
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 31 DE MARÇ DE 2016.
(El Senyor Alcalde obre l’acte, i un cop comprovada pel secretari l’existència del
quòrum que cal perquè pugui ser iniciada la sessió)
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’ultima sessió, per haver-se
distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
S’aprova per unanimitat de tots els membres assistents.
2.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015, I DE
L’APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC-FINANCER.
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 188/2016 de 22 d’abril, ordenant
informar al Ple de la mateixa juntament amb l’aprovació d’un Pla Econòmic-Financer.
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 2015 per tal de donar compliment als
requisits anteriorment referenciats, es posa de manifest:
“DECRET DE L'ALCALDIA 188/2016
1. ANTECEDENTS
1.1 En data 22 d’abril de 2016 l'alcalde va sol·licitar els respectius informes a la
secretaria-intervenció de la corporació.
1.2 En la mateixa data es va emetre informe sobre la tramitació de la liquidació del
pressupost del 2015.
1.3. En data 22 d’abril de 2016 es va emetre informe sobre el compliment dels
resultats obtinguts a la liquidació.

1.4 En la mateixa data 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 2015.
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 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:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:
2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

3.075.290,26
189.796,01
3.265.086,27
3.060.780,14
2.672.896,97
2.631.971,35
40.925,62

€
€
€
€
€
€
€

109.466,00
0,00
101.149,33
8.316,67

€
€
€
€

49.242,29 €

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

1.5.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

3.141.290,26
189.796,01
3.331.086,27
3.128.739,82
8.873,88
0,00
2.457.307,84
662.558,10

€
€
€
€
€
€
€
€

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

1.387.986,56
0,00
721.940,87
666.045,69

€
€
€
€

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

1.328.603,79 €

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2015
D R ET S R EC ON EGU T S N ET S

A JU ST OS

R ESU LT A T
PR ESSU POST A R I

3.052.788,60
67.077,34
3.119.865,94
0,00
0,00
0,00

2.213.683,21
426.382,39
2.640.065,60
0,00
32.831,37
32.831,37

839.105,39
-359.305,05
479.800,34
0,00
-32.831,37
-32.831,37

3.119.865,94

2.672.896,97

446.968,97

a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a+b)
c. Actius financers
d. Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)

OB LIGA C ION S
R EC ON EGU D ES N ET ES

AJUSTOS:
3. Crèdits gastats finançats am b rom anent de tresoreria per a despeses grals .
4. Desviacions de finançam ent negatiu de l'exercici
5. Desviacions de finançam ent positiu de l'exercici

0,00
0,00
0,00

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

0,00
446.968,97

1.5.4. Romanent de tresoreria:

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015
C OM PON EN T S

IM POR T S A N Y 2 0 15

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobram ent
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagam ent
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) cobram ents efectuats pendents d'aplicació definitiva
(+) pagam ents efectuats pendents d'aplicació definitiva
I. Rom anent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de cobram ent dubtós
III. Excés de finançam ent afectat
IV. Rom anent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

631.354,55
1.329.741,62
662.558,10
666.045,69
1.137,83
318.031,95
40.925,62
8.316,67
268.789,66
53.338,49
0,00
53.338,49
1.696.402,71
141.336,84
309.343,39
1.245.722,48

Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 53.338,49 €,
els creditors per devolucions d'ingressos (compte 418) són de 0,00 €, i l’import afectat
derivat del préstec ICO es de 309.343,39 €, per la qual cosa el romanent de tresoreria
per a despeses generals, seria de 1.245.722,48 €.
1.5.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 592.189,30 €. Estan formats pels
romanents d’incorporació obligatòria i voluntària.

- Incorporació obligatòria (Art. 47.5 del RD 500/90): Són aquells crèdits que han
estat finançats amb recursos afectats, amb el següent detall:
EXPLICACIO
PEIM DIPUTACIO
PAM 2013-2016
BIBLIOTECA
TOTAL

IMPORT
74754,00€
256237,10€
10781,32€
341.772,42€

APLICACIO
920-69200
342-62200
332-60903

- Romanents de crèdit d'incorporació potestativa (Art.47.1 del RD 500/90):
EXPLICACIO
PANTALLA + PROJECTOR
BIBLIOTECA
AJUTS
LLIBRES
ESCOLARS
AJUTS ENTITATS
CATERING CAP D'ANY
SALT 150
ENCICLOPEDIA
SEMAFORS
CRUILLA
STES CREUS
WC FESTES
REPARACIO MOBLES
AIRE BARREDORA
REPARACIO
DUTXES
CAMP FUTBOL
REPARACIO
DUTXES
CAMP FUTBOL
TOTAL

IMPORT

APLICACIO

1535,49€

332-60903

3710,11€
8200,00€
1302,40€
1452,00€
133,48€

231-48000
231-48004
330-226090
330-226090
332-60903

17493,73€
1426,40€
5743,87€
833,69€

151-21000
330-226090
920-62500
920-62400

2815,48€

920-63900

1464,10€
46.110,75€

151-21000

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 capacitat de finançament per import de 408.251,01 €
d'acord amb el següent detall:

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
3.119.865,94
Despeses no financeres
2.640.065,60
Superàvit no financer
479.800,34
Ajustos d'ingressos
Recaptació
-45.702,69
PTE
17.519,03
Interessos
0,00
Ajustos de despeses
Compte 413
44.788,98
Adquis. Pagam. Aplaçat
0,00
Interessos
-1.423,31
Lísings
0,00
Execució d'avals
0,00
Aportacions de capital
0,00
Ingressos ajustats
3.091.682,28
Despeses ajustades
2.683.431,27
Capacitat de finançament
408.251,01

1.7 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 2014 amb
aquell que es desprèn de la liquidació del 2015.
La despesa computable de l'exercici 2015 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 2014 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 2014 a la qual
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia
espanyola que del 2014 al 2015 és del 1,3% 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 2015 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 del 14,94% atès
principalment l’increment produït a la despesa liquidada respecte a les despeses no
financeres en relació a la liquidació provinent del pressupost 2014 i la reducció
produïda en la Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea
o d'altres Administracions públiques.

Concepte

Liquidació
exercici 2014
7 de 2.476.441,18
sense

Suma cap.1 a
despeses
interessos
AJUSTOS
(Càlcul -37.734,41
despeses no financeres
segons el SEC)
-Venda de terrenys i altres -46.587,88
inversions reals.
+/-Inversions realitzades per
compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació
de deutes.
+/-Despeses realitzades a 8.853,47
l'exercici pendents d'aplicar
a pressupost.
+/-Pagaments
a
socis
privats realitzats en el marc
de les Associacions público
privades.
+/-Adquisicions
amb
pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Mecanisme
extraordinari
de pagament a proveïdors
2012
-Inversions realitzades per
la Corporació local per
compte
d'altres
Administracions Públiques
Altres

Despeses no financeres 2.438.706,77
en termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments
per
transferències
(i
altres
operacions internes) a altres
ens
que
integren
la
Corporació Local
- Despesa finançada amb 209.230,01
fons finalistes procedents
de la Unió Europea o
d'altres Administracions
públiques
Unió Europea
Estat

Liquidació
exercici 2015
2.631.693,38

44.788,98

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.788,98

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
2.676.482,36

0,00

126.662,09

0,00
0,00

Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres
Administracions
Públiques
- Transferències per fons
dels
sistemes
de
finançament
- Despesa finançada amb
superàvit de la liquidació
Total despesa computable
a l'exercici (1)
Taxa de referència de
creix. del PIB (2)
Despesa
computable
incrementada per la taxa
de referència
+ canvis normatius que
suposen
increments
permanents de la recaptació
(3)
- canvis normatius que
suposen
decrements
permanents de la recaptació
(3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE
LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b)
TOTAL
DESPESA
COMPUTABLE (Exercici
n) (5)
Marge d'incompliment

47.840,26
161.389,75

53.914,31
72.747,78
0,00
0,00

11.004,54

0,00

2.218.472,22

2.549.820,27

0,013
2.247.312,36

0,00

0,00

2.247.312,36

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

2.549.820,27

-302.507,91
14,94%

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. 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 31/12/2015, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

1
2
3
4
5

(+)
(-)
(-)
(-)

6
7
8

Nivell de deute viu
Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
CCEE
QQUU
ALTRES
Total ingressos corrents consolidats ajustats:
(1-2-3-4)
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
3.052.788,60
0,00
0,00
0,00
3.052.788,60
610.854,98
0,00
20,01%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 20,11 dies, segons la
següent informació tramesa:
CUARTO TRIMESTRE
AÑO 2015

Código
Entidad

de Entidad

09-43-100-AA000

Pallaresos
(Els)

Ratio de
Operaciones
Pagadas *

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago *

21,27

12,29

En días
Periodo Medio de
Pago Trimestral *

20,11

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
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:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que en termes
consolidats figura a la part .
2. Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l'any en curs i el següent
per corregir el desequilibri.
3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se
celebri.
4. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.”

Resten per tant la totalitat de regidors assistents a la sessió, assabentats dels resultats
extrets de la Liquidació del Pressupost 2015, una vegada s’ha donat compte de la
mateixa.
3. ACORD DE CONSTITUCIO DEL PMS DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
En data 10 de maig de 2016 es va dictar providència de l’alcaldia d’inici de l'expedient
de constitució del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge.
L'article 163 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost (en endavant TRLU), estableix que els ajuntaments que disposin de
planejament urbanístic general que delimiti àmbits d’actuació urbanística susceptibles
de generar cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament han de constituir llur
patrimoni municipal de sòl i d’habitatge.
L’Ajuntament dels Pallaresos té vigent
les NNSS, que van ser aprovades
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de 8 de maig de 2002
i acordada la seva publicació a l’efecte d’executivitat en data 20 de novembre del
mateix any, procedint-se a la seva publicació al DOGC nº 3830 en data 25 de febrer de
2003.
Al planejament del municipi hi ha delimitats àmbits d’actuació subjectes a cessions
gratuïtes de sòl a favor de l’Ajuntament, amb aprofitament urbanístic susceptible
d’incorporació al patrimoni municipal de sòl i d’habitatge els quals, atenent a les
inscripcions formalitzades a l’inventari de bens municipal, corresponen als números
d’ordre 252 a 259 (ambdós inclosos) i que fan referència a solars edificables
pertanyents a les illes nº11 i 14 del PP4 dels Pallaresos. (s’adjunten les ordres
esmentades al present informe, així com plànol d’ubicació de les mateixes)
L’article 105 del Reglament de Patrimoni i, en els mateixos termes, l'article 222 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, atribueixen la competència per a l’aprovació i
rectificació de l’inventari de béns i drets de la Corporació al Ple, motiu pel qual també
se li pot atribuir la de constitució del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge i la
determinació del béns i drets que hagin d’integrar-lo.
En data 10 de maig de 2016 es va dictar informe de secretaria intervenció sobre la
legislació i el procediment aplicable, el qual s’adjunta a l'expedient.
Vista la proposta de l’alcaldia de la mateixa data
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER. Declarar la constitució del Patrimoni Municipal de Sòl, integrat pels béns i
drets relacionats a l’Annex, el qual forma part d’aquest acord i que resta integrat

inicialment per les inscripcions formalitzades a l’inventari de bens municipal,
corresponents als números d’ordre 252 a 259 (ambdós inclosos) i que fan referència a
solars edificables pertanyents a les illes nº11 i 14 del PP4 dels Pallaresos.
SEGON. Fer a l’inventari de béns i drets les modificacions adients per tal d’identificarne, mitjançant epígrafs específics i diferenciats, els béns i drets que formen el
Patrimoni Municipal de Sòl.
TERCER. Actualitzar els comptes financers d’immobilitzat com a resultat d’aquesta
incorporació, i, en el seu cas, obrir un compte financer per la gestió diferenciada a la
tresoreria dels dipòsits específics provinents de l’alineació i gestió d’aquest Patrimoni
Municipal de Sòl.
QUART. Remetre l’expedient al Registre de la Propietat perquè, si s’escau, es realitzin
les corresponents anotacions.
S’aprova per unanimitat de tots els membres assistents.
4.- ACORD D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT NÚMERO 2/2016, REFERENT A LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT
SUPLEMENT DE CRÈDIT
ANTECEDENTS
1. Per providència de l’alcaldia de data 9 de maig de 2016 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit.
2. La Regidoria d’Hisenda, en la mateixa data, ha proposat les aplicacions i els imports
que s’han de modificar.
3. El secretari i l’interventor han emès informes favorables amb les salvetats dels
incompliments assenyalats als mateixos pel que fa referència a l’estabilitat i regla de la
despesa.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa de referència, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no
pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament1 es pot fer a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.

1

Excepcionalment, també amb operacions de crèdit subjectes a les limitacions que s’estableixen
a l’article 177.5 del TRLRHL.

3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del
Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes
les actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques
i resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat
pressupostària.
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents Acords:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 2/2016, per import de
309.343,39 €, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria afectat provinent de
la liquidació del pressupost 2015, d’acord amb el següent detall:
Despeses a finançar:
1/ Suplements de crèdit:

Aplicació

Nom

011 91300

Préstec

Consignació
inicial
60.000 €

Proposta
d’increment
309.343,39 €

Consignació
definitiva
369.343,39 €

2.3. Aquestes despeses es finançaran mitjançant els següents recursos:
Finançament que es proposa:
1/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria afectat:

Detall del corresponent finançament:
2.3.1. Romanent de tresoreria afectat:

309.343,39 €

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2015
C OM PON EN T S

IM POR T S A N Y 2 0 15

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobram ent
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagam ent
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) cobram ents efectuats pendents d'aplicació definitiva
(+) pagam ents efectuats pendents d'aplicació definitiva
I. Rom anent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de cobram ent dubtós
III. Excés de finançam ent afectat
IV. Rom anent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

PARTIDA
870.10
TOTAL:

DESCRIPCIÓ
Romanent de tresoreria. Aplicació per al
finançament de suplements de crèdit

631.354,55
1.329.741,62
662.558,10
666.045,69
1.137,83
318.031,95
40.925,62
8.316,67
268.789,66
53.338,49
0,00
53.338,49
1.696.402,71
141.336,84
309.343,39
1.245.722,48

IMPORT
309.343,39 €

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no
es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.
INTERVENCIONS
Sr. Sans – Nosaltres entenem que aquest punt del ple es presenta, primer perquè els
diners de la subvenció són diners afectats, segon perquè no es poden fer servir per a
una altra cosa, i tercer perquè estem obligats a amortitzar aquest préstec ICO, i que en
cas de no fer-ho l’administració podria reclamar el reintegrament d’aquesta subvenció.
És correcte?Sr. Secretari – Sí, és correcte. És en el que consisteix un finançament afectat. Aquest
té una finalitat concreta i no es pot fer servir per a una altra cosa. A més a més les
regles establertes en la legislació vigent en relació amb els sistemes ICO de
finançament o de pagament a proveïdors, vostè ho ha vist clarament en el seu article
40.S’aprova per unanimitat de tots els membres assistents.
EXPLICACIÓ DEL VOT
Sr Sans – Aquest assumpte fa un any que hauria d’haver estat solucionat. Ple rere ple
nosaltres ho hem anat preguntant i vostès han contestat que no, que no era afectat,
que no feia falta amortitzar, que es faria servir per a qualsevol altre tipus d’inversió. A
nosaltres ara se’ns presenten dos dubtes, segons les respostes que se’ns donaven:
un, que no en sabien tant sobre aquest assumpte, o dos, que ens estaven mentint
directament.
Sr. Nolla – Nosaltres hem escollit el moment per amortitzar.-

Sra. Coronado – Ara que la senyora secretaria va fer l’informe, no?Sr. Nolla – Ara que ens hem assessorat externament i que tots els punts consultats
coincidien en que prenguéssim aquesta decisió. En un equip de govern les coses es
mediten, es consensuen i es decideixen. És el que hem fet. Ho hem fet no d’una
manera espontània i impulsiva, sinó d’una manera contrastada.Sr. Tenorio – A banda de tot això, quan nosaltres vam entrar en aquest consistori hi
havia uns greus problemes de tresoreria en el qual ens obligaven a mantenir un
préstec per si teníem alguna necessitat urgent d’inversió. I per això es va restablir. Per
això no es va gastar, estava guardat precisament perquè, amb 8.000 euros que teníem
quan vam entrat aquí, havíem de mantenir aquest préstec per si s’havia d’utilitzar.
Nosaltres no hem dit que no s’hagués d’amortitzar. Però degut als greus problemes de
tresoreria que teníem en aquell moment el manteníem per si teníem alguna urgència.Sr. Dominguez - No entraré en discussions sobre qüestions que estan en actes i
vídeos. La última va ser el senyor alcalde que en l’últim ple de març va dir que no hi
havia cap document que acredités que teníem l’obligació de tornar-ho i que els
préstecs estaven amb un interès més alt i que aquest era un bon moment per utilitzarho per fer inversió. Sí que em preocupen les incongruències del regidor d’hisenda.
Acaba de dir greus problemes de tresoreria, problemes que el sr secretari, durant
quatre anys, ha vingut reflectint trimestralment amb els informes on diu que
l’ajuntament, amb els ingressos que té, no té alegria com per tenir molts diners. Es viu
al dia i l’única cosa que s’ha de tenir és cobrar. Però el que em preocupa és que digui,
i és una incongruència total, perquè acaba de dir el sr secretari que són diners afectats
i no es poden utilitzar per cap altre cosa que no sigui tornar. I el senyor Tenorio diu que
han de mantenir el préstec degut als greus problemes de tresoreria, no per pagar
factures, sinó per si han de fer una inversió. Els números de la liquidació 2015 diuen
que no era veritat la greu situació econòmica de l’ajuntament. No s’ha gastat més de
l’estipulat. Entra dins de la normalitat que l’execució d’un pressupost als sis mesos
estigui entre el 45-55% de les despeses. No ho han volgut gastar-lo per si hi havia
algun resquici legal per gastar-s’ho en inversió.Sr. Nolla – Vostè, quan va deixar aquesta alcaldia, recorda que va demanar una
bestreta a base? De quin import?Sr. Dominguez – Dos-cents mil euros. Una bestreta no es retorna. No s’amortitza. És
l’avançament d’uns diners que has de cobrar a final d’any Sr. Nolla – Des del seu punt de vista no s’amortitza, però si que es deixen de percebre
uns ingressos dintre d’una periodicitat. Aquests dos-cents mil euros són els que van fer
falta per començar la legislatura en condicions i perquè no ens trobéssim nou mil euros
a caixa com teníem a un mes de pagar les nòmines del personal. Havíem de pagar les
nòmines del personal i hi havia disponibles nou mil euros.Sr- Dominguez – És una disfunció que un equip de govern demani una bestreta? El
govern que hi havia abans que nosaltres ho feia cada any, el govern del seu partit.
Està en els documents que ho acrediten.-

Sr. Nolla – El destí que li va donar vostè a la bestreta prefereixo, per vergonya aliena,
no posar-ho de manifest aquí. Però el motiu pel qual va demanar aquesta bestreta va
ser per finançar una campanya electoral.Sr. Tenorio – Val la pena que es llegeixi l’informe. Li podem traspassar en qualsevol
moment. La sra secretaria, amb data 13 de juny de 2015 ens diu que cal destacar que
la tresoreria municipal ens deixa tres-cents nou mil euros que, encara que estan
inclosos en la caixa de l’ajuntament, haurien de destinar-se a cobrir el préstec ICO
subscrivint amb el Banc de Sabadell. Però també diu que és necessari informar al
mateix temps que el compte 560 de fiances a curt termini, amb un import de cent
vuitanta-quatre mil euros és exigible en tot moment. Per arrodonir-ho diu que és
necessari tenir en compte, per tant de cinc-cents quatre mil euros en els saldos finals
del banc, que únicament es pot disposar de deu mil cinc-cents tres euros amb dinou.
Estem bé, teníem tresoreria. Podíem pagar nòmines. Vostè no ha entès mai què és el
pressupost, en el qual hi ha unes partides econòmiques que s’han de gastar i el líquid
de tresoreria són els diners en caixa que tens tu. Vostès sempre han dit que sis-cents
mil euros de romanent de tresoreria, em penso que avui hem dit un milió dos-cents mil
euros? Ostres, estem rics. No, ara estem pobres. Amb sis-cents mil euros del seu
romanent de tresoreria que vostès havien venut com a quelcom positiu, amb poc més
d’un any nosaltres l’hem duplicat i hem coordinat els ingressos que hi havia, que no
s’havien tingut en compte, i hem mantingut una despesa per tal de finançar-se amb
aquest romanent de tresoreria. Repeteixo, la secretaria a 13 de juny diu que disposem
de deu mil cinc-cents euros amb dinou cèntims. Li sembla correcte marxar de l’alcaldia
i deixar l’ajuntament amb deu mil euros? Sr. Domínguez – Em sé aquest informe com em sé els altres perquè sé el que diuen i
interpreto el que hi posa. El que ve a dir és que els diners que hi ha, si descomptem
allò que hi ha del préstec i les fiances, que són d’obligat compliment, ens quedaven
deu mil euros en positiu. Això és el que ve a dir. Aquesta és la realitat. Aquests cent
vuitanta mil euros de fiances eren bastants més quan vam entrar nosaltres al 2011. I
també recuperarem aquestes dades Sr. Tenorio. Perquè teníem un romanent de
tresoreria de menys cinc-cents mil euros. També cinc-cents mil euros més en factures
de brossa que feia un any que l’ajuntament del seu partit no pagava. Més dos-cents
mil euros de factures. Al final, nosaltres, el que vam fer, amb aquest secretari que pot
acreditar-ho, és bloquejar un compte que no s’havia bloquejat perquè el seu govern es
va menjar per pagar factures de festes i tot això els dos-cents mil euros de fiances. I
nosaltres vam deixar, crec recordar, en el compte, quaranta o cinquanta mil euros que
poc a poc s’anaven invertint. Perquè els diners de les fiances no els anàvem tocant. És
veritat que del total de cinc-cents mil euros que hi havia a caixa si anéssim a raja tabla
que aquests dos-cents mil euros de fiances no es podien tocar, quedaven deu mil en
positiu. Però és que nosaltres no teníem res, i en quatre anys vam pagar la brossa i
estava tot al dia. Demostri que és mentida. Quina és la primera factura del mes de juny
de 2011 de brossa que vam pagar? És de juny de 2010. I vam aconseguir deixar-ho
net. Quan nosaltres vam marxar teníem poca alegria econòmica, i seguirem tenint-la si
no hi ha factors aliens com obres o indústria. Això és el que passarà amb mí, amb el
sr. Nolla i amb qualsevol. Sr. Tenorio, jo puc demostrar les dades, vostè no.Sr. Tenorio – En aquesta sala el que no es permetrà és que vostè es posi unes
medalles per tal de sortir com un rei i a l’antic secretari el deixi de volta i mitja. Vostè
esta dient que quan van entrar aquí les dades econòmiques eren molt dolentes, però
quan marxen ara resulta que tot ho ha fet el sr. Secretari. No és així. Quan va marxar
vostè, el secretari hi va tenir molt a veure, però anteriorment el sr secretari, el sr.
Palau, tenia moltes més reserves econòmiques per si fallaven i poder pagar als
treballadors. Tenia una sèrie de fiances aplicades per si havia de tornar totes les
fiances. Tots aquests números vostè els va treure de la comptabilitat. Va recollir tots

els diners que ell tenia comptablement i els va posar al romanent de tresoreria.
Nosaltres no hem fet això. Tenim dades on tot allò pendent de pagament d’exercicis
anteriors és zero. Tot el pendent de cobrament d’exercicis anteriors és vuit-cents o
nou-cents mil euros, i resulta que no teníem res a pagar d’exercicis anteriors. Vostè ha
maquillat els números.5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE BÉNS
PATRIMONIALS I REGISTRE D'INTERESSOS, PER A LA SEVA INCLUSIÓ AL
PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA
Proposta d’acord d’aprovació de la relació de béns patrimonials i registre
d'interessos, per a la seva inclusió al portal de la transparència
PROPOSTA DE L’ALCALDIA
1. ANTECEDENTS
1.1 La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern estableix la transparència com un dels eixos principals, i
entesa com l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació
relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent
i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per
mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades
i els facilitin la participació en els assumptes públics. El mitjà que és necessari per
al seu compliment s’anomena Portal de la Transparència.
1.2 El portal de la transparència ha de recollir tota la informació establerta per la llei
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern i, concretament el l capítol II del títol II.
1.3 Una de les obligacions és la publicitat de Les retribucions, indemnitzacions i
dietes, les activitats i els béns dels membres del Govern, dels alts càrrecs de
l’Administració pública i del personal directiu dels ens públics, les societats, les
fundacions i els consorcis, i les indemnitzacions que han de percebre en deixar
d’exercir el càrrec.
1.4 Aquesta obligació fa necessària que per donar compliment a la normativa de
protecció de dades personals es defineixin els continguts de caràcter personal que
han de ser publicats i que afecten als càrrecs electes i eventuals de confiança de
l’Ajuntament.
2. FONAMENTS JURÍDICS
2.1. L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
2.2. L’article 163 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
2.3. Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

2.4. L’article 11.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
3. PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Aprovar els models de relació de declaració de béns patrimonials i el model
de declaració d’activitats que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics
als càrrecs electes i als càrrecs eventuals de confiança, per tal que siguin objecte de
publicació en el portal de la transparència, i els quals s’adjunten com annex al present
acord.
SEGON. Aquest model de relació de declaració de béns patrimonials i activitats seran
vigents mentre no s’adopti un nou acord plenari que el modifiqui.
ANNEX 1- RELACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS DEL MUNICIPI
S’ADJUNTA FULL EXCEL
S’aprova per unanimitat de tots els membres assistents.
6. ACORD D’APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL
DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS PER A L’EXERCICI 2016

ACORD DE PLE
En Expedient d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal
laboral de l’Entitat corresponent a l’exercici 2016.
ANTECEDENTS
1. Per Provisió d’aquesta Alcaldia de data 5 de maig de 2016, es va iniciar
l’expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del
personal laboral d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici corrent, alhora que es
disposava l’emissió d’informe per part de la Secretaria Intervenció Municipal.
2. El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016 va ser aprovat inicialment
pel Ple en acord de data 28 de gener de 2016, el qual va esdevenir definitiu, una
vegada exposat al públic i resoltes les al·legacions presentades, en data 31 de
març de 2016.
En data 17 de maig de 2016 s’ha emès l’informe de Secretaria Intervenció sobre el
procediment legal aplicable, en el qual s’acredita que l’import d’aquesta massa salarial
del personal laboral de l’entitat ascendeix a 486.063,61€, i que textualment diu:
“INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ
Vicente Vayá Morte, secretari interventor municipal, d’acord amb la Resolució de
l’Alcaldia núm. 228/2016, de data 5 de maig de 2016,i amb l’art. 3.a) del Reial decret
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent Informe:

ANTECEDENTS
1. Per Provisió de l'Alcaldia de data 5 de maig de 2016, s’ha incoat expedient
d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral d’aquesta
Entitat corresponent a l’exercici corrent, alhora que ordena l’emissió d’informe per part
de la Secretaria Intervenció Municipal.
2. El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016 va ser aprovat inicialment
pel Ple en acord de data 28 de gener de 2016, el qual va esdevenir definitiu, una
vegada exposat al públic i resoltes les al·legacions presentades, en data 31 de març
de 2016.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), que modifica la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LBRL), introdueix un nou article 103.bis,
sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local, que obliga a les
corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del
sector públic local respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter
general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
2. L’article 19, apartat quatre, de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos
generals de l'Estat per a l'any 2016., disposa que la massa salarial del personal
laboral, que s'incrementarà en el percentatge màxim previst en l'apartat dos d'aquest
article, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les
despeses d'acció social meritades per aquest personal en 2015, en termes de
homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació..
3. El citat apartat segon de l’article 19 estableix que, a l'any 2016, les retribucions del
personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global
superior a l'1 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2015, en termes
d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de
personal com a l'antiguitat d'aquest.
En aquest apartat s’ha de tindre en compte al mateix temps la Relació de Llocs de
Treball vigent a l’Ajuntament, la qual va ser aprovada definitivament, conjuntament
amb el Pressupost Municipal de l’any 2015, en sessió plenària de data 26 d’octubre del
mateix any (BOPT 256 de 5 de novembre de 2015), atès que a la mateixa s’estableix
un complement personal transitori per tot aquell personal que, com a resultat de la
valoració dels llocs, experimentaria una minva en aquestes, en els següents termes:
“Aplicar un complement personal transitori a aquells llocs de treball que percebin una
retribució bruta actual superior a la proposada per la nova estructura retributiva que
l’ajuntament té intenció d’aplicar. Els increments retributius anuals que es pugui
aplicar, en un futur, aniran a càrrec d’aquest complement fins a la seva completa
desaparició.
Les retribucions que el personal hagi de percebre estaran subjectes a l’estructura
proposada i en base als nivells professionals. Per tant, les retribucions actuals
s’ajustaran a les d’aquest acord.”

Per tant, tot aquell personal que tingui inclòs aquest complement personal transitori, no
podrà veure incrementades les seves retribucions fins absorbir completament aquest
amb càrrec a les millores exposades.
4. Encara que no es digui expressament, aquesta aprovació s’ha de considerar de
competència del Ple atesa la seva directa vinculació al Pressupost anual i a la plantilla
de personal, l’aprovació de les quals correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb
els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC), i 168.4 de
la Llei d’Hisendes Locals, Text refós aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març (TRLHL), llevat l’excepció prevista a la disposició addicional 16a LBRL,
introduïda per l’ esmentada LRSAL.
5. La massa salarial aprovada haurà de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i
al Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest
article 103.bis LBRL.
CONCLUSIONS
Primera.- Anualment, les corporacions locals han d’aprovar la massa salarial del
personal laboral del sector públic local, respectant els límits i les condicions establertes
amb caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
Segona.- Conforme al Pressupost aprovat per a l’exercici 2016, la massa salarial del
personal laboral de l'entitat, integrada pel conjunt de les retribucions salarials i
extrasalarials i les despeses d’acció social, excloses les prestacions i indemnitzacions
de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de la
Corporació i les indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o
acomiadaments, ascendeix a la quantitat de 486.063,61€.
Tercera.- Aquest import s’ha vist incrementat en determinats casos respecte dels
meritats per aquest personal en l’exercici 2015, en aplicació de la Llei 48/2015, de 29
d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016 (BOE 30 d’octubre de
2015), tot i tenint en compte al mateix temps la Relació de Llocs de Treball vigent a
l’Ajuntament, la qual va ser aprovada definitivament, conjuntament amb el Pressupost
Municipal de l’any 2015, en sessió plenària de data 26 d’octubre del mateix any (BOPT
256 de 5 de novembre de 2015), atès que a la mateixa s’estableix un complement
personal transitori per tot aquell personal que, com a resultat de la valoració dels llocs,
experimentaria una minva en aquestes, en els següents termes:
“Aplicar un complement personal transitori a aquells llocs de treball que percebin una
retribució bruta actual superior a la proposada per la nova estructura retributiva que
l’ajuntament té intenció d’aplicar. Els increments retributius anuals que es pugui
aplicar, en un futur, aniran a càrrec d’aquest complement fins a la seva completa
desaparició.
Les retribucions que el personal hagi de percebre estaran subjectes a l’estructura
proposada i en base als nivells professionals. Per tant, les retribucions actuals
s’ajustaran a les d’aquest acord.”
Per tant, tot aquell personal que tingui inclòs aquest complement personal transitori, no
podrà veure incrementades les seves retribucions fins absorbir completament aquest
amb càrrec a les millores exposades.

Quarta.- La competència per a aquesta aprovació s’ha de considerar del Ple per raó de
la seva directa vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de
les quals correspon amb caràcter general a aquest òrgan municipal.
Cinquena.- La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu
electrònica i al Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies.
No obstant, l’òrgan competent resoldrà el que estimi més adient.

Els Pallaresos, 17 de maig de 2016
El Secretari interventor
Vicente Vayá Morte”
Per tot l'exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a
l’exercici 2016, la qual, en termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2015 per aquest
personal, tant respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix a la quantitat de
486.063,61€.
SEGON.- Fer públic aquest import en la seu electrònica de la corporació i en el Butlletí
Oficial de la província en el termini de vint dies.
Amb sis vots a favor i vot en contra dels Srs. Jaume Domínguez, Jaume Enseñat,
Maria Jesús Coronado, Jordi Sans i Jaime Joaquin Vidal.
7.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ
D’HABITANTS REFERIDA A 1 DE GENER DE 2016

DEL

PADRÓ

MUNICIPAL

ANTECEDENTS
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2016, que recullen el resultat de les
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2015.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions
produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’ Institut Nacional d’Estadística (en
endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la
coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes
de gener de 2016.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament
de població i demarcació territorial de les entitats locals.

2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’ Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de
2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntament sobre la revisió anual
del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials
de població.
Es proposa al el Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords:
1r. Aprovar els resums numèrics general i d’altes i baixes corresponents a la
rectificació del Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referits a la data 1 de
gener de 2016, i que contenen la formalització de les actuacions dutes a terme durant
l’exercici 2015. Els resums que s’aproven són els següents:
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
CONCEPTES

TOTAL

HOMES

DONES

Població de dret a 1 de gener de 2015

4546

2299

2247

Altes des de 01/01/2015 a 01/01/2016

292

150

142

Baixes des de 01/01/2015 a 01/01/2016

241

122

119

Variacions per error en el sexe: Altes

3

3

0

Variacions per error en el sexe: Baixes

0

0

0

Població de dret a 1 de gener de 2016

4597

2327

2270

CAUSES DE LA VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS
CONCEPTES

ALTES

Naixements

45

BAIXES

Defuncions
Canvis de residència d’un altre municipi

53
234

Canvis de residència a un altre municipi
Canvis de residència de l’estranger

170
6

Canvis de residència a l’estranger
Omissions

6
7

Inscripcions indegudes i caducitat
TOTALS

12
292

241

ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINTRE DEL MUNICIPI
CONCEPTE
Canvis de domicili (entre seccions del municipi)

TOTAL

HOMES
23

DONES
13

10

2. ALTES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI
Resum per sexe i causa de l’alta
CONCEPTE DE L’ALTA

Dist. 01
Sec.001

Dist. 01
Sec.002

Dist. 01
Sec.003

TOTALS

Naixements

15

19

11

45

Canvis de residència des d’un altre municipi

78

86

70

234

Canvis de residència des de l’estranger

0

3

3

6

Omissió

3

2

2

7

11

4

8

23

0

2

1

3

Altes a la secció per canvi de domicili dins del municipi
Variacions per error en el sexe

3. BAIXES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI
Resum per sexe i causa de la baixa
CONCEPTE DE L’ALTA

Defuncions

Dist. 01
Sec.001

Dist. 01
Sec.002

Dist. 01
Sec.003

TOTALS

9

9

35

53

42

63

65

170

Canvis de residència a l’estranger

0

5

1

6

Inscripció indeguda i caducitat

4

5

3

12

Baixes a la secció per canvi de domicili dins del municipi

9

13

1

23

Variacions per error en el sexe

0

0

0

0

Canvis de residència a un altre municipi

2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2016 que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants
empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la
Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del
padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de
població.
S’aprova per unanimitat de tots els membres assistents.
8.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA DELS PALLARESOS
_Examinat l'expedient tramitat per a la creació de l'Escola Municipal de Música
d'aquest Municipi.
_
Resultant que per l’Alcaldia es va ordenar la incoació d’expedient per a la creació

d’una Escola Municipal de Música que ofereixi l’oportunitat a totes les persones, sense
límit d’edat, d’accedir a un ensenyament artístic de qualitat, no professional, i l’objectiu
principal de la qual sigui la formació d’aficionats i el gaudi de la música.
_
Considerant que les Escoles Municipals de Música estan regulades a l'Ordre de 30
de juliol de 1992, per la qual es regulen les condicions de creació i funcionament de les
Escoles de Música i Dansa.
_
Considerant que l’apartat segon de l'Ordre de 30 de juliol de 1992 per la qual es
regulen les condicions de creació i funcionament de les Escoles de Música i Dansa,
estableix que les Escoles de Música i Dansa tindran com a finalitat general oferir una
formació pràctica en música, dansa o, conjuntament, en ambdues disciplines, dirigida
a aficionats de qualsevol edat, sense perjudici de la seva funció d’orientació a estudis
professionals d’aquells que demostrin una especial vocació i aptitud; i que, en cap cas,
els estudis cursats a aquestes Escoles específiques conduiran a títols amb validesa
acadèmica o professional.
_
Considerant que en virtut d’allò establert a l’apartat vuitè de l’Ordre de 30 de juliol
de 1992, per la qual es regulen les condicions de creació i funcionament de les
Escoles de Música i Dansa, el professorat ha d’estar en possessió de la titulació
corresponent al grau mitjà de música.
_
Considerant que aquest Ajuntament compleix allò exigit per l’apartat novè de l’Ordre
de 30 de juliol de 1992 per la qual es regulen les condicions de creació i funcionament
de les Escoles de Música i Dansa, en comptar amb les instal·lacions ja destinades a
centres educatius de primària com son les escoles públiques ubicades a l’Avinguda
Catalunya nº6 amb Carrer Tarragona, i Avinguda Catalunya nº12 respectivament, que
reuneixen les condicions higièniques, acústiques, d’habitabilitat i de seguretat exigides
per la legislació vigent.
_
Resultant que dels estudis realitzats es desprèn que l’Escola podria comptar en un
principi, amb un total de 43 alumnes.
_
Resultant que es considera d’interès municipal la creació de l’esmentada Escola
Municipal de Música.
_
Considerant que s'estima més sostenible i eficient la gestió directa mitjançant
contracte de serveis, de les previstes en els articles 85 i ss. de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local (en la seva redacció donada per la
LRSAL).
_
Considerant que s’ha estimat que les despeses de primer establiment en tot cas no
ascendiran a un import superior a l’establert per la legislació vigent respecte als
contractes menors de subministrament (17.999.99 Euros, IVA Exclòs), i els de
funcionament ordinari a vora 32.000 € anuals, els quals es pretén que siguin sufragats
amb els Preus Públics vigents i regulats a l’Ordenança Fiscal Nº25 d’aquest ens local.
_
A la vista de tot allò exposat, de conformitat amb els informes emesos per la
Regidoria de Cultura, la Secretaria Intervenció Municipal, es proposa a la Comissió
Informativa de l’Ajuntament dels Pallaresos l’adopció dels següents

_

ACORDS
_
PRIMER.- La creació de l’Escola Municipal de Música dels Pallaresos, com a servei
públic l’objectiu del qual és prestar un ensenyament artístic de qualitat no professional,
la formació d’aficionats i el gaudi de la música.
SEGON.- Proposar la seva ubicació inicial a les instal·lacions ja destinades a
centres educatius de primària com son les escoles públiques ubicades a l’Avinguda
Catalunya nº6 amb Carrer Tarragona, i Avinguda Catalunya nº12 respectivament, que
reuneixen les condicions higièniques, acústiques, d’habitabilitat i de seguretat exigides
per la legislació vigent.
TERCER.- Inscriure l’Escola en el corresponent registre del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport.
__
QUART.- Demanar els ajuts que procedeixin de Diputació Provincial de Tarragona,
Generalitat de Catalunya, del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, de les institucions
de la Unió Europea, i qualssevol altres que resultin procedents.
_
CINQUÈ.- Finançar el servei mitjançant els preus públics que abonaran els usuaris
del servei i regulats actualment a l’ordenança fiscal nº25 d’aquest ens local.
SISÈ.- Autoritzar l’Alcaldia per a la subscripció dels documents necessaris per a la
posada en marxa de l’Escola Municipal de Música.
Amb sis vots a favor i amb les abstencions dels Srs. Jaume Domínguez, Jaume
Enseñat, Maria Jesús Coronado, Jordi Sans i Jaime Joaquin Vidal.
EXPLICACIÓ DEL VOT
Sr. Sans – En aquest punt es parla d’uns estudis realitzats. Nosaltres no hem vist cap
informe ni cap estudi d’habilitat en quant al tema de l’escola de música i tenim seriosos
dubtes en quant a la sostenibilitat d’aquesta escola. I més sabent que en altres
municipis aquests serveis són deficitaris. No diem que per ser deficitari sigui dolent,
sinó en quina mesura podria ser deficitari.Sr. Granero – Aquest servei ha sigut sempre deficitari i possiblement continuï sent-ho.
Hi ha una cosa que no teníem fins ara i que podem tenir a partir d’aquest moment, és
la possibilitat d’accedir a subvencions per part d’entitats com ara la Diputació,
Generalitat, Estat, UE, que fins ara, tractant-se d’una activitat que portava una
empresa privada no podíem demanar. En aquest moment sí que podem accedir a
aquestes subvencions que ens poden permetre suplir allí on no arribin les quotes de
les famílies.9.- DONAR COMPTE DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
A continuació, es dona compte dels Decrets d’Alcaldia:

Decret 132/16, 8 de març del 2016, de concessió de llicència d’obres exp. 15/2016, al
Decret 254/2016, de data 18 de maig de 2016, convocant a la corporació a la comissió
informativa d’assumptes de ple el proper 23 de maig de 2016 a les 19hores
10.- ELEVACIÓ AL PLE D’AQUELLES RESOLUCIONS CONTRÀRIES ALS
INFORMES DE LA SECRETARIA-INTERVENCIÓ MUNICIPAL
Atesa la modificació del TRLRHL per la LRSAL, realitzada sobre l'art. 218 TRLRHL, la
qual obliga a elevar al Ple aquelles resolucions contràries als informes de la
Secretaria-Intervenció Municipal en punt separat de l'ordre del dia, fent constar al
mateix temps que les mateixes han estat comunicades degudament a la Sindicatura
de Comptes de la Generalitat de Catalunya tal i com s’ha justificat a la documentació
adjunta al present punt de l’ordre del dia, es dona compte de les emeses a l’anualitat
2016 fins a la data:
-

Decret 48/2016 de 05 de febrer
Decret 72/2016 de 17 de febrer
Decret 76/2016 de 23 de febrer
Decret 88/2016 de 25 de febrer
Decret 97/2016 de 09 de febrer
Decret 147/2016 de 31 de març
Informe Suspensiu de data 3 de maig de 2016 contra factura pro-forma Nº148
de 29 d’abril)
Decret 178/2016 de 21 d’abril
Decret 180/2016 de 21 d’abril
Decret 198/2016 de 21 d’abril
Decret 211/2016 de 28 d’abril
Decret 240/2016 de 13 de maig

Resten per tant assabentats la totalitat dels regidors assistents a la sessió, tota vegada
que ha restat a la seva disposició la documentació corresponent a les resolucions en
aquest punt elevades.
ASSUMPTE INCLÒS PER URGÈNCIA

ACORD D’APROVAR LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE BIBLIOTECA
AL MUNICIPI DELS PALLARESOS

Votació de la Urgència (Majoria Absoluta, Art. 106.2 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.)
INTERVENCIONS
Sr. Dominguez – No hem tingut accés a aquesta informació. La única que tenim és la
que té la regidora aquí present. És això tota la informació? Sr. Secretari – Jo vaig deixar aquest expedient i la resta d’expedients sencer perquè
es donés trasllat a la totalitat dels regidors.-

Sr. Domínguez – Els regidors han de saber que voten i amb aquesta informació ens
resulta difícil. Proposem que es porti la informació completa a la pròxima sessió
plenària perquè no tenim la documentació.Sr. Nolla – El Dimarts passat estàveu convocats a una comissió informativa durant la
qual es van exposar els punts que es portarien i al final vam parlar d’aquest últim punt
per urgència. Llavors no diguis que se us ha negat. Se us va donar la possibilitat
d’estar informats en tot moment. Potser us haureu de plantejar de criticar segons
quines dedicacions.Sr. Dominguez – Vaig venir, i el secretari va plantejar si feia l’expedient, si el treballava
per poder-lo portar. I va dir que se’ns donaria aquesta informació. Ningú pot negar que
des de després de la comissió informativa de dimarts fins ara mateix nosaltres, potser
per qüestions alienes al secretari, no tenim cap documentació d’aquest punt. Com que
no disposem d’ella i no podem analitzar la proposta demanem que es porti al següent
ple.Sr. Secretari – Aquesta informació la tenia disponible al despatx i la podíeu consultar.
Per algun error aliè no se us va fer arribar. Però el fet que es voti per urgència respon
al fet que no s’ha tingut temps per incloure la informació a l’ordre del dia. Tampoc és
obligatori en aquests casos fer arribar aquesta documentació als regidors.Sr. Dominguez – Tinc una instància feta on demano que se’m faci arribar la
documentació i ningú m’ha dit, fins dia d’avui, que vagi a l’ajuntament a recollir-ho.Amb sis vots a favor i vot en contra dels Srs. Jaume Domínguez, Jaume Enseñat,
Maria Jesús Coronado, Jordi Sans i Jaime Joaquin Vidal.

En cas d’aprovar-se per majoria Absoluta, Lectura del Punt:
ACORD D’APROVAR LA IMPLANTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE BIBLIOTECA
AL MUNICIPI DELS PALLARESOS
PROPOSTA
Vista la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del
servei relatius a l'expedient per a l'establiment del servei de biblioteca municipal, incoat
per la providència de l’Alcaldia de data 24 de maig de 2016.
Atès que l’exercici del servei de biblioteca és de competència municipal, en virtut del
que disposen l'art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local (LRBRL
d’ara endavant), i l'art. 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC d’ara
endavant), i que segons el que estableix l’art. 26 de la LRBRL, en els mateixos termes
que el 68 del TRLMRLC, aquest encara no és un servei que els ajuntaments amb
aquesta població fins a 5.000 habitants hagin de prestar en qualsevol cas, motiu pel
qual la decisió de la seva prestació té caràcter potestatiu inicialment, però si bé es cert
que en un curt període de temps, pot establir-se com a servei obligatori donada la
proximitat als 5.000 habitants d’aquest municipi i, per tant, es aconsellable la seva
creació atès allò establert a l’article 26.1.b de la LRBRL.

Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei
de per part de l'Ajuntament.
Atès que la documentació incorporada a l’expedient compleix totes les determinacions
recollides als articles 159 a 162 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), i la resta de normes
d'aplicació.
Vist l'informe emès per la secretaria intervenció d’aquest ajuntament, el qual es troba
incorporat al present expedient.
Atès que el Ple municipal és l’òrgan competent per considerar la implantació del servei
públic i per acordar que l'expedient se sotmeti a informació pública, prèviament a
l'aprovació definitiva, durant el termini de 30 dies, mitjançant anuncis que s'insereixin
en el Butlletí Oficial de la província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
en el tauler d'anuncis de la Corporació.
Per tot això, l'alcalde sotasignat proposa al Ple municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la implantació del servei públic de biblioteca al municipi dels
Pallaresos, prenent de base la memòria justificativa i el projecte d'establiment del
servei adjunts.
Segon.- Sotmetre a informació pública l'expedient per un termini de 30 dies hàbils, a
comptar des de la darrera publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la província, en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de la Corporació o
a la seu electrònica, a efectes de presentació d'al·legacions i suggeriments.
Amb sis vots a favor i vot en contra dels Srs. Jaume Domínguez, Jaume Enseñat,
Maria Jesús Coronado, Jordi Sans i Jaime Joaquin Vidal.
11.- PRECS I PREGUNTES
No hi ha precs ni preguntes.
I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 21 hores, del
contingut de la qual s'aixeca la present acta que signa el Sr. Alcalde i jo, el Secretari.,
que dono fe.

