
ACTA DE LA SESSIÓ  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

 

Identificació de la sessió 

Núm.:   12/2011 
 
Caràcter: Extraordinària corresponent al mes Desembre  de 2011. 
Data:    28 de Desembre de  2011 
Horari:  de 20:00 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
Convocatòria: Primera 
 

Hi assisteixen: 

 
Jaume Domínguez Ruiz 
Néstor Cañete Garcia 
Maria Jesús Coronado Fuentes 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
Claudi Domènech Bonachi 
Joan Pere Vidal Àlvarez. 
Ana Maria Ramos Castro 
Antonio Tenorio Recuero 
Maria Assumpció Asensio Català 
Inmaculada Sánchez Fernández 
Francisco Javier Marcos Tuebols  
 

Secretari: 

 

Vicente Vayá Morte 

 
Essent les 20,00  hores el Sr. President declara oberta la sessió. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



ORDRE DEL DIA: 

 
1.Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 3 de 
novembre de 2011. 
2. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 10 
de novembre de 2011. 
3. Acord de resolució de reclamacions i aprovació definitiva de les ordenances 
fiscals municipals per l’exercici de 2012. 

4. Acord de resolució de reclamacions i aprovació definitiva de la plantilla 
orgànica i la relació de llocs de treball per a l’any 2012. 

5. Acord de resolució de reclamacions i aprovació definitiva del pressupost 
2012. 

6. Acord d’aprovació inicial de l’expedient de regularització comptable, 
depuració  i anul·lació d’obligacions reconegudes (ADO) corresponent als 
exercicis 2002, 2005, 2006, 2008 i 2010. 

7. Acord d’aprovació inicial de l’ expedient   de   modificació de crèdits  en  el  
pressupost  de despeses mitjançant transferències de crèdits 

 
 
1- LECTURA I APROVACIO DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIO 
ORDINARIA DE 3 DE NOVEMBRE DE 2011 
 
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.  

El Sr. Joan Pere Vidal Álvarez formula una esmena fora de micròfon en relació 
amb el punt nº7 de l’acta dient que a una de les seves intervencions, a on 
posa:  

“...li vaig garantir que aquest equip de govern faria fora cap persona, ho sap 
perfectament.” 

“...que estan dient que és un errors més grans que han comés els 
ajuntaments...” 

“...I després, respecte al tema de l’organització de dintre dels treballadors li 

ficarem un exemple a símil futbolístic...” 

“...En aquest cas el Sr. Alcalde i l’equip de govern hem cregut que aquesta 

persona era millor col·locar-la ho d’extrem o de defensa”, hauria de posar: 

 “...li vaig garantir que aquest equip de govern no faria fora cap persona, ho sap 
perfectament.” 



“...que estan dient que és un dels errors més grans que han comés els 
ajuntaments...” 

“...I després, respecte al tema de l’organització de dintre dels treballadors li 

ficaré un exemple a símil futbolístic...” 

“...En aquest cas el Sr. Alcalde i l’equip de govern hem cregut que aquesta 

persona era millor col·locar-la o d’extrem o de defensa”. 

S’aprova l’acta per unanimitat dels onze membres assistents amb la introducció 
de les rectificacions de les esmenes realitzades pel Sr. Joan Pere Vidal Álvarez 
una vegada s’ha comprovat la gravació de la sessió . 

 
2- LECTURA I APROVACIO DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIO 
EXTRAORDINARIA DE 10 DE NOVEMBRE DE 2011 
 
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.  

 
Després de comprovar que no es formula cap esmena, s’aprova l’acta per 
unanimitat dels onze membres assistents. 

 
3- ACORD DE RESOLUCIO DE RECLAMACIONS I APROVACIO 
DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS MUNICIPALS PER 
L’EXERCICI DE 2012 
 
Aprovades inicialment en sessions de dates 3 i 10 de novembre de 2011 i , les 
següents ordenances fiscals, d’acord amb l’establer a l’article 15 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, per tal d’adaptar-les a les necessitats del 
manteniment dels serveis municipals i a l’exigència del Pla de sanejament pel 
SAM de la Diputació de Tarragona.  

Ordenances fiscals: 

Nº-1 Reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
Nº-13 Reguladora de la taxa per recollida d'escombraries  
Nº-24 Reguladora de l’impost d’activitats econòmiques 
Nº-30 Reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, aparadors, vitrines i 
altres mitjans publicitaris.  
Nº-23 Reguladora del Subministrament d’Aigua. 
 
Atès el Decret de la presidència de la Diputació de Tarragona de data 21 de juliol 
de 2011, i l’anunci de models tipus d’ordenances fiscals pel 2012, aprovades per 
la Diputació de Tarragona segons anunci, publicat al BOPT, núm. 178, de data 3 



d’agost de 2011,  anunciant que els Ajuntaments que desitgin utilitzar els models 
tipus aprovats per la referida Diputació hauran d’ajustar la tramitació 
administrativa al seu procediment. 
 
Per les referides ordenances, fer constar expressament que s’utilitzarà 
íntegrament el text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona, amb data 21 
de juliol de 2011, tot fent ús de la capacitat normativa atorgada per la llei i es 
completarà l’annex dels models tipus amb els elements potestatius que 
l’Ajuntament acordi. 
 
Núm. 30 Reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, aparadors, 
vitrines i altres mitjans publicitaris.  
 
El secretari interventor ha elaborat la proposta d’ordenances fiscals que s’han 
incorporat a l’expedient, les quals han sigut exposades reglamentàriament al  
BOP núm. 257, de data 8 de novembre de 2011, al BOP núm. 265, de data 17 de 
novembre de 2011 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 

Durant el termini d’exposició pública s’ha presentat una al·legació signada pel 
veí Sr. Xavier Marcos Tuebols, com a representant del Grup Municipal 
d’Independents dels Pallaresos en relació a l’ordenança nº13 Reguladora de la 
taxa per recollida d'escombraries, davant el Registre General de l’Ajuntament 
dels Pallaresos, entrada número Registre: 4275/2011, el dia 22 de novembre 
de 2011, hora de les 13:14, que s’incorpora a l’expedient. 

 
Des de la Secretaria-Intervenció de l’ajuntament s’informa la mateixa, tenint en 
compte que l’esmentada al·legació proposa una reducció del rebut 
d’escombraries, que la quantia del mateix es fonamenta en l’establer a 
l’ordenança fiscal nº13 de l’Ajuntament dels Pallaresos, la qual suposa una 
previsió pressupostària d’ingressos de 377.269,11€ per l’any 2012. 
 
Aquesta quantia ve relacionada directament amb el cost del servei, ja que, com 
estableix l’article 2 de la Llei General Tributaria, la taxa és un tribut, i per 
definició, un ingrés públic que consisteix en prestacions pecuniàries exigides 
per una Administració pública com a conseqüència de la realització del supòsit 
de fet, en aquest cas, la recollida de les escombraries, entre les quals 
s’engloba la de la brossa, al qual la llei vincula el deure de contribuir, amb la 
finalitat primordial d'obtenir els ingressos necessaris per al sosteniment de les 
despeses públiques. 
 
La definició abans esmentada queda sobrepassada en la seva totalitat segons 
les dades proporcionades pel Consell Comarcal al Resum de Facturació dels 
diferents serveis mediambientals prestats a l’any 2011, el qual, mensualment 
suposa un cost de 25.302,96€ als que s’han d’afegir els 9.733,14€ en concepte 
d’amortització dels contenidors soterrats, el que ens dona una quantia mensual 
del cost del servei de 35.036,10€ i anual de 420.433,2€. 
 
Això sense tenir en compte que aquest any 2011 i degut a la despesa 
acumulada en aquest concepte d’any anteriors, únicament es podrà carregar 



despesa fins el mes d’agost, assumint el cost a l’exercici 2012 dels 4 mesos 
restants de l’any 2011 més tota l’anualitat corresponent a l’exercici. 
 
Per tot l’ anteriorment exposa’t, es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada per D. Xavier Marcos Tuebols, com 
a representant del Grup Municipal d’Independents dels Pallaresos en relació 
amb l’ordenança fiscal nº13 Reguladora de la Taxa per Recollida 
d’Escombraries. 
 
Segon.-  Aprovar definitivament les referides ordenances municipals, així com 
la publicació d’aprovació definitiva al BOP de les mateixes, per la seva vigència 
des de  l’1 de gener de 2012. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado i Vidal Àlvarez, dos 
(2) en contra, el del senyor Marcos i la Sra. Sánchez, i tres (3) abstencions  la 
del senyor/res Ramos, Tenorio, i Asensio, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots 
els seus punts els anteriors acords.  
 
 
4- ACORD DE RESOLUCIO DE RECLAMACIONS I APROVACIO 
DEFINITIVA DE LA PLANTILLA ORGANICA I LA RELACIO DE LLOCS DE 
TREBALL PER L’ANY 2012 

La plantilla per a l’any 2012 va ser aprovada inicialment pel ple de l’ajuntament 
dels Pallaresos el 3 de novembre de 2011 i exposada al públic  del 10 al 28 de 
novembre de 2011. 

La tramitació i aprovació de la mateixa s’ha de fer, al ser un document adjunt al 
pressupost, 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 el Reial Decret 
Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei general d'estabilitat pressupostària. 

Atenent a la tramitació abans esmentada, durant el període d’exposició pública 
es va presentar una al·legació conjunta per part de D. Juan Carlos Donado-
Mazarrón Romero, com a Secretari General de la Federació de Serveis a la 
Ciutadania de Comissions Obreres (CCOO) a Tarragona i D. Manuel Coso 
Gonzàlez com a delegat sindical per CCOO.   

Atès l’al·legació presentada, una vegada analitzades les demandes introduïdes 
a la mateixa, i atenent a l’informe elaborat per la Secretaria de l’ajuntament cal 
exposar: 

Primer, en relació amb l’article 30 de Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual 
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, el 
procediment a seguir per la provisió de cada lloc de treball de nova creació serà 
el següent: 



Oficial Administratiu             C1/20- Promoció Interna 

Tècnic d’Administració General   B/20-   Promoció Interna 

Tècnic d’Administració General   A1/22- Concurs-Oposició 

Segon, pel que fa a la falta de coherència i els llocs de treball de la Brigada a 
l’organigrama que apareix a l’últim full de l’apartat 3.1.4, tal incoherència no 
existeix, ja que correspon a una part del contingut de l’informe fet per la 
Diputació en relació amb l’estat del personal de l’ajuntament, el qual s’ha volgut 
reproduir en la seva totalitat al pressupost per reflectir la precarietat existent de 
determinats contractes de treball i el qual es va sol·licitar a l’any 2008, per tant, 
no pot coincidir amb l’organigrama actual o futur de l’ajuntament. 

Per tot l’ anteriorment exposa’t, es proposa al Ple de l’Ajuntament: 

Primer.- Introduir a la Relació de Llocs de Treball per l’any 2012, les següents 
formes de provisió als Llocs de Nova Creació: 

Oficial Administratiu             C1/20- Promoció Interna 

Tècnic d’Administració General   B/20-   Promoció Interna 

Tècnic d’Administració General   A1/22- Concurs-Oposició 

Segon.- Introduir al Pressupost les partides corresponents a les places de 
Tècnic d’Administració General Grup B/20 i A1/22 així com la d’Oficial 
Administratiu C1/20, les quals no alteraran el mateix ja que es crearan amb un 
import 0 degut a que es cobriran en tot cas per promoció interna amb la 
mateixa quantia global que ara reben els treballadors de l’ajuntament que 
puguen promocionar, essent partides vinculades a nivell de capítol i per tant, no 
necessitarien d’expedient de modificació de crèdit per dotar-les 
econòmicament, i en quant a la Plaça de Tècnic d’Administració General A1/22 
en cas de ser possible, es dotaria econòmicament amb les formes previstes a 
l’article 181 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, les quals possibilitarien 
una generació de crèdit i estant condicionades en tot cas, qualsevol d’aquestes 
al compliment de la legalitat vigent per la seva provisió. 

Tercer.- Desestimar la resta de demandes introduïdes en relació amb la falta de 
coherència i els llocs de treball de la Brigada a l’organigrama que apareix a 
l’últim full de l’apartat 3.1.4 pels motius abans exposats. 

Quart.- Aprovar definitivament tant la Plantilla Orgànica com la Relació de Llocs 
de Treball de l’Ajuntament dels Pallaresos per a l’any 2012. 

Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado i Vidal Àlvarez, i 
cinc (5) en contra, els dels senyor/res Ramos, Tenorio, Asensio, Sánchez i 



Marcos, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors 
acords.  
 
5- ACORD DE RESOLUCIO DE RECLAMACIONS I APROVACIO 
DEFINITIVA DEL PRESSUPOST 2012 

El pressupost per l’any 2012 va ser aprovat inicialment pel ple de l’ajuntament 
dels Pallaresos el 3 de novembre de 2011 i exposa’t al públic del 11 al 28 de 
novembre de 2011. 

La tramitació i aprovació del mateix 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 el Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària. 

Atenent a la tramitació abans esmentada, durant el període d’exposició pública 
es va presentar una al·legació per part de D. Xavier Marcos Tuebols, com a 
representant del Grup Municipal d’Independents dels Pallaresos, a la qual es 
pretén donar resposta a continuació: 

En primer lloc, i en relació a la quantia pressupostada al Capítol cinquè relatiu 
als Ingressos Patrimonials, i per tal d’aclarir el màxim possible els conceptes 
que han portat a l’equip de govern a pressupostar 200.934,32€ en aquest 
apartat,  la Secretaría-Intervenció ha elaborat l’informe que a continuació es 
transcriu: 

INFORME RESPECTE ALS INGRESSOS PREVISTOS  
 
- PROCEDENTS DE LA GESTIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA BRESSOL 

 
Arran de l’estudi de tarifes efectuat per la Diputació de Tarragona en data 9 de 
juny de 2011, es preveu que el cost del servei de gestió de l’escola bressol 
municipal sigui de 470.829,98€/anuals. 
 
Aquest hauria de ser el preu base de la licitació del servei tenint en compte un 
100% d’ocupació en hores lectives, un 50% assistència al servei de menjador i 
un 40% d’assistència en servei d’acollida.  
 
L’inici del curs es troba previst l’1 de setembre de 2012, per la qual cosa, 
s’haurà de signar el contracte amb l’empresa adjudicatària del servei com a 
màxim el dia 15 d’agost de 2012. La fixació d’aquesta data comporta que 
únicament seran imputables a l’exercici 2012 quatre mesos i mig dels dotze 
mesos que recull el cost del servei, per la qual cosa, l’import de 162.461,24€. 
 
- PROCEDENTS DE LA LICITACIÓ DEL BAR DE LA PISCINA 

El plec de clàusules aprovat inicialment per l’ajuntament preveu un preu de 
licitació de 25.000€, a més a més d’un preu mensual de 500€ (més IVA). 



Prenent com a base que aquesta quantitat conforma un dels barems per 
l’adjudicació de l’explotació, i que l’anterior adjudicatari abonava mensualment 
la quantitat de 650€ (més IVA). Quan es va calcular al pressupost 
l’arrendament es va suposar que l’arrendament es faria pels 12 mesos de l’any 
2012 i per tant: 700 x 12 MESOS =  8400€. Quantitats que conformen un total 
de 33.400€ 
 
 
- PROCEDENTS DE LA LICITACIÓ DEL BAR DE LA FESTA MAJOR ESTIU 

El passat any el bar del recinte de festa major es va adjudicar pel preu de 
4.000€, i donat el seu bon funcionament es preveu que la recaptació aquest 
any siga la mateixa arribant, si no a la xifra exacta pressupostada per el conjunt 
de les Concessions Administratives, sí a una molt aproximada. 
 
Per tot l’ anteriorment exposa’t, es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 
Primer.- Desestimar l’ al·legació presentada per D. Xavier Marcos Tuebols, com 
a representant del Grup Municipal d’Independents dels Pallaresos en relació 
amb la quantia pressupostada al Capítol cinquè relatiu als Ingressos 
Patrimonials. 
 
Segon.- Aprovar definitivament el pressupost general per a l’exercici 2012. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado i Vidal Àlvarez, dos 
(2) en contra, el del senyor Marcos i la Sra. Sánchez, i tres (3) abstencions  la 
del senyor/res Ramos, Tenorio, i Asensio, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots 
els seus punts els anteriors acords.  
 
6-ACORD APROVACIO INICIAL DE L’EXPEDIENT DE REGULARITZACIO 
COMPTABLE, DEPURACIO I ANULACIO D’OBLIGACIONS 
RECONEGUDES (ADO) CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2002, 2005, 
2006, 2008 I 2010 
 
A la comptabilitat oficial d’aquest Ajuntament figuren comptabilitzades les 
operacions d’exercicis tancats amb fase ADO, Obligacions reconegudes 
pendents de pagar, que es detallen resumidament a continuació: 
 
Es dona compte per tant, de la necessitat de la regularització comptable, 
depuració  i anul·lació d’obligacions reconegudes (ADO) 
 
Atès l’informe de la secretaria-intervenció municipal respecte a aquesta 
regularització dels exercicis tancats 2002, 2005, 2006, 2008 i 2010 de data 21 
de desembre de 2011, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Atès que segons que s’estableix a l’article 25 de la llei 47/2003, de 26 de 
novembre, General Pressupostària, el temps de prescripció per a exigir a 
l’Administració pública el pagament de les obligacions ja reconegudes o 



liquidades es de quatre anys, i les operacions anteriorment relacionades són 
dels anys 2002, 2005, 2006, 2008 I 2010. 
 
Anul·lació de documents ADO (Reconeixement d’obligacions) per prescripció i 
per regularització: 
 
RESUM 

      
EXERCICI PARTIDA EXPLICACIÓ IMPORT 

 2002 164 62201 Ampliació  Cementiri 23694,77 € 

2005 920 62202 Gulinves Ob Ajunt 3 64379,83 € 

2006 161 62300 Clavegueram EB/Sant Ramón 12970,02 € 

2008 334 48900 Subvenció Esglèsia 281,1 € 

2010 150 22706 Info Conv-Pedro Juan Torrent 1740 € 

2010 150 22706 Segur i Salut Colector Reg 3922 330,6 € 

2010 151 21306 Peim Mant Enllum (SECE SA.) 10144,87 € 

2010 152 21200  Mat Contra Incendis (GOBAN) 461,04 € 

2010 152 62201 ZP Obra Ajunt (Salvat Jove) 4272,55 € 

2010 161 21302 ACA Servei Saneja 2010 23549,87 € 

2010 163 22799 Peim Recanvi Maq Net Viaria 1926,15 € 

2010 165 62301 ZP Enll Hostalets 6915,59 € 

2010 321 21203 Zp Fons Social CEIP 11616,86 € 

2010 340 21303 Cet Mant Piscina D. 307/10 353,32 € 

2010 920 16008 Revisió Vigilant Nou 96 € 

     

  
TOTAL 162732,57 € 

 
 
En ús de les atribucions que li han estat conferides a aquest Ple es proposa 
 
Primer:  Aprovar inicialment l’expedient de regularització comptable, depuració  
i anul·lació d’obligacions reconegudes (ADO) corresponent als exercicis 2002, 
2005, 2006, 2008 i 2010. 
 
Segon: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de 30 
dies, comptats a partir de l’endemà de la inserció de l’anunci corresponent al 
Butlletí Oficial de la Província i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 
 
Tercer: Finalitzat aquest termini, si no es produeixen reclamacions i/o 
al·legacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord 
plenari. 
 
Quart.  Fer els assentaments comptables  que calguin per fer efectiva la baixa 
de les obligacions indicades. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado i Vidal Àlvarez, un 
(1) en contra, el del senyor Marcos, i quatre (4) abstencions  la del senyor/res 



Ramos, Tenorio, Asensio i Sánchez, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els 
seus punts els anteriors acords.  
 
 
Explicació de vot:  
 
Sr. Marcos- Nosaltres hem votat en contra per una sèrie de motius que ara 
exposaré. El que si els voldria recordar, exactament les dades no recordo com 
va anar, però si recordo que es va comentar entre tots els aquí presents que 
quan es trobéssim amb situacions on hi haguessin dies festius pel mig que 
impossibilitessin la consulta de la documentació per part de l’oposició, aquest 
dies procuraríem de modificar-se una mica, no? 
 
Però bé, els temps ha estat el temps, la convocatòria se’ns va presentar el 23 
de desembre a mig dia, hem tingut dissabte, diumenge i dilluns festiu, i dimarts 
ahir doncs una estona per poder revisar documentació. 
 
El que em sobta després d’haver estat parlant amb el Sr. Secretari, que em va 
aclarir una part dels meus dubtes, clar per que tampoc disposàvem de gaire 
temps. El que em sobta és que vostès exposen com a baixes per liquidació 
d’obres ja executades, per baixes en l’adjudicació, o liquidacions, segurament 
en alguns dels casos és correcte, estic gairebé segur, però hi ha d’altres que 
són molt preocupants, i denoten o bé una mala intenció o una intenció difícil 
d’entendre a l’hora d’intentar reduir el romanent de tresoreria d’una manera poc 
ortodoxa, encara que legal, o un desconeixement del sentit o destí d’algunes de 
les partides referenciades.  
 
També existeix la possibilitat que evidentment que a vostès no els importi gens 
ni mica el que pugui passar amb algunes d’aquestes partides, o deixar d’aplicar 
algunes d’aquestes partides, per exemple l’arxiu històric municipal. L’arxiu 
històric municipal és el bressol del nostre poble, allí on estan emmagatzemades 
les pàgines de la història d’aquest poble, que no prendre mesures urgents 
acabarà fent-se malbé i podria quedar podrit per la humitat.  
La partida que es destinava al seu arranjament de 64.379,83 euros s’elimina, 
tot aportant vostè unes certificacions d’arquitecte on es diu que l’edifici del nou 
ajuntament s’ha finalitzat però que no te res a veure amb la quantitat 
esmentada. 
 
Aquesta quantitat ja es va reduir la legislatura passada amb un import bastant 
considerable, i crec que és un error eliminar-la. 
 
El mateix passa amb l’enllumenat de l’aigua de l’ampliació del cementiri, i em 
sobta terriblement que un cop més Sr. Claudi ho hagi permès, sabent com 
sabem la majoria dels aquí presents que vostè va ser el primer avalador de 
portar aquests serveis al cementiri, no entenc com permet que això s’anul·li, 
per que aquesta partida - si no ho tinc mal entès- era destinada a això. 
Una vegada més sembla que l’opinió del regidor d’urbanisme no compta gaire 
en aquest ajuntament. 
 



Podria continuar anomenant més detalls, com per exemple les factures del 
projecte ZP, etc... Però està clar que crec que no en trauríem gaire cosa en 
clar.  
 
Suposo que més endavant tindrem temps per a poder revisar la documentació i 
tornar a fer esmenes si cal en aquest punt. 
 
Sr. Cañete- Simplement per aclarir lo de la mala intenció en les cancel·lacions 
de les reserves de crèdit. Es tracta de fer un apunt comptable i cancel·lar 
reserves de partides pressupostàries on l’obligació no existeix, o per prescrita o 
per que ja s’ha pagat sobre la resta de la partida, és exactament això, ni més ni 
menys. Però discutim, eh? Amb això no hi ha cap problema, és un apunt 
comptable, és dir, reservem el pressupost dins de la partida, cadascuna te el 
seu import, 15.000 per pagar una cosa, i resulta que es paga aquesta cosa i no 
es cancel·la el ADO, llavors hi ha una part de la partida que resta bloquejada, 
que no te la pots gastar en altra cosa que en una cosa que ja has pagat, per 
tant, no te cap sentit. Això és el que suposo fer una expedient de cancel·lació 
de crèdit. 
 
Sr. Marcos- Correcte en part, però llavors expliqui’m, si us plau, el tema de 
l’arxiu. 
 
Sr. Cañete- És veritat, acabo i ara li contesto el que deia. Això que vol dir? Això 
vol dir que ara l’únic que es fa és l’apunt comptable que suposa desbloquejar 
les partides  per la despesa, no prescindir de la despesa, és a dir, si aquest 
grup, aquest consistori, aquest equip de govern, aquest plenari, decideix de fer 
una inversió amb una altra cosa, farà l’ ADO corresponent quan es decideixi, no 
vol dir que la inversió no s’hagi de fer, vol dir que aquell bloqueig de la partida 
des bloquegem-ho i quan decidim si s’ha de fer aquella obra a la que vostè es 
referia, llavors es tornarà a fer l’ ADO i la reserva de crèdit si existeix  
consignació. 
 
Sr. Marcos- Correcte, llavors el que entenc jo, vostè m’està dient que aquestes 
partides possiblement tornin a aparèixer més endavant per poder fer les obres 
en qüestió, per tant el que jo entenc que vostès el que fan ara és treure uns 
calers que estaven destinats a fer uns arranjaments per tapar un forat 
comptablement fins a 31 de desembre, que aquestes partides tornaran a crear 
un forat en propers anys, si es tornen a fer.  
 
Per que escolti, pensi que estem parlant d’arranjar l’arxiu que conté la història 
d’aquest poble, està aquí baix dins un búnquer de formigó, en males 
condicions, mal arxivat, mal arxivat en les estructures mobiliàries em refereixo, i 
amb unes condicions que poden afectar greument els documents que hi ha allí 
dintre, i això és molt seriós dir...”Escolta’m de moment això no ho fem, ja 
veurem si ho fem o no ho fem, però aquests calés que estan aquí aparcats, de 
moment els fem servir per tapar el forat que hi ha, el romanent de tresoreria”. 
 
Sr. Cañete- És que no és per tapar un forat. 
 
Sr. Marcos- Digui’m on van destinades aquestes quantitats? 



 
Sr. Cañete- No, no, si no és que vagin destinades a una altra cosa, es des 
bloquegen, va destinada a la resta de despesa d’aquest ajuntament, i que 
suposa una consignació de partides de despesa igual que els ingressos. 
 
Miri, la reserva de crèdit respecte a lo de l’arxiu municipal de 64.000 euros es 
va fer a l’exercici 2005, fa ben bé set anys, durant aquests set anys no s’ha 
construït, malgrat existia la reserva de crèdit, no s’ha construït aquest arxiu 
municipal. Ara no tenim diners per gastar 64.000 euros en fer l’edifici. 
 
La reserva de crèdit és del 2005, que suposo que coincideix amb el moment 
que es va fer aquest edifici, i porta aquest ADO fet des del 2005, i l’obligació no 
existeix, l’obligació existirà i per tant, s’haurà de fer la reserva quan 
hipotèticament en el futur hi hagin prous diners per consignar el crèdit suficient 
per construir un arxiu o qualsevol altre cosa. És un apunt comptable 
exclusivament. 
 
Sr. Marcos- És un apunt comptable per tapar una forat que hi és, i escolti’m 
queda ben clar l’ advertiment del Sr. Secretari que ens diu que la qual cosa 
comporta una disminució del romanent de tresoreria negatiu, o sigui, es fa 
servir expressament per això i està quantificat. 
 
Sr. Cañete- Però no és un advertiment! És una conseqüència comptable, si una 
cosa que tú tens bloquejada la des bloqueges, evidentment previsió de 
despesa que no l’has de tenir prevista aquesta despesa per que ja ho has 
pagat, o per que ara no penses fer l’obra, doncs és  evident que redueix la 
despesa prevista.  
 
Però el que li vull dir Sr. Marcos simplement, és que no és una tècnica 
comptable, és que el que està mal fet és tenir fet un ADO des del 2005, per 
pagar una cosa que ja l’has pagat o no l’has de pagar. 
 
Sr. Marcos- O no l’has fet?  
 
Sr. Cañete- I si l’has fet, en el moment que es va fer és quan s’havia de 
cancel·lar l’ADO i no es va fer. 
 
Sr. Marcos- Bé, però el problema el tenim!. 
 
Sr. Cañete- El no fer-ho es falsejar els resultats pressupostaris, és tot el 
contrari! És dir que tinc una disminució del resultat, o positiu o negatiu o al 
revés, per unes coses que he de pagar que resulta que ja he pagat, o sigui, la 
trampa és no fer-ho. 
 
Sr. Marcos- Escolti vostè aquí no ha pagat res! Això no ha pagat res!  
 
Sr. Cañete- O no s’ha fet o no està previst de fer-ho! O ja s’ha fet i ja s’ha 
pagat!  
 



Sr. Marcos- Però llavors Sr. Nèstor a que venen aquestes certificacions del 
projecte de final d’obra de l’ajuntament quan no te res a veure amb l’arxiu? 
 
Aquí aporten dues certificacions de final d’obra de l’ajuntament de l’edifici, Per 
què? Per dir-me que això no te res a veure amb l’arranjament de l’arxiu. 
 
Sr. Cañete- Jo el que em suposo, jo tampoc hi era, però això de la construcció 
de l’edifici es devia adjudicar tota la construcció i hi ha diverses fases. 
 
Sr. Marcos- No. 
 
Sr. Cañete- No? Per això és Gulinves, obres ajuntament, núm. 3 , per que hi 
hauria diferents fases, i la última la 3 era la de construcció de l’arxiu, que no es 
va arribar a adjudicar mai, per que no hi haurien diners o es va pensar que ja 
es faria més endavant, el que sigui. 
 
 
Llavors les certificacions d’obra corresponent a allò que si es va arribar a 
adjudicar i que quan es va arribar la certificació de final d’obra l’ajuntament va 
pagar, per tant, no hi ha cap obligació respecte de cap adjudicació realitzada i 
per tant, no te cap sentit mantenir un ADO que tu no tens cap obligació de 
pagar. 
 
Sr. Marcos- Però si de fer! 
 
Sr. Domínguez- Sr. Marcos per intentar aclarir el tema de les certificacions, vull 
dir, són els documents que des de la Diputació se’ns exigeix per poder donar 
de baixa aquest ADO. L’obra de l’Ajuntament està feta i s’han posat aquestes 
certificacions, es va fer la reserva de l’arxiu i ja està. Al final acaba revertint 
sobre el mateix pressupost, vull dir, si dins el pressupost del 2012 està dins la 
nostra mesura l’adecentar l’arxiu, ho tenim present, li puc garantir que ho tenim 
present, el que no volem és tenir una reserva des del 2005 de 65.000 euros per 
alguna cosa que al final acaba vinculant-se en el mateix pressupost.  
 
Jo crec que, a veure sincerament, portem un ple bastant tranquil i no crec que 
sigui un motiu de d’això, vull dir, hi ha ADOS que hi són simplement per obres 
que ja s’han pagat, que per el que sigui es va fer la reserva d’ ADO i no es va 
donar de baixa, per que va variar un cèntim, no coincidia i es va treure de la 
partida, que és el 90% llevat aquestes dues coses, que són les obres del 
cementiri i el tema de l’ajuntament, tot el demés són factures pagades i que no 
s’ha descomptat l’ ADO. 
 
Sr. Marcos- A veure Jaume, és que ni estan pagades, ni estan fetes..., ni es 
faran! 
 
Sr. Cañete- No no estan fetes ni estan pagades, però com que no es pensen 
fer! Durant el 2012 no cal tenir la reserva de crèdit!. 
 
Sr. Marcos- Perfecte, ja està clar 
 



Sr. Cañete- Això és a clau 
 
Sr. Marcos- Això és la clau, no es pensen fer. 
 
Sr. Cañete- Durant l’exercici del que estem parlant que és el del 2012, no es 
pensen fer. 
 
Sr. Domínguez- Alguna explicació de vot més?  
 
Sr. Domènech- Voldria explicar-te Marcos, de que el tema de l’arxiu, crec que 
ha quedat ben entès, però el que intentarem és que almenys el que hi ha per 
terra, les carpetes que tenim per terra, mirar d’enrajolar el terra i llavors muntar 
unes prestatgeries per adequar una mica que ara està que diguéssim com tu 
has dit molt malament, i això no es pot permetre. Amb el Secretari també estem 
d’acord en fer un esforç al menys de fer pavimentar el terra i posar unes 
prestatgeries noves.  
 
I pel que dius del cementiri, et diré una cosa, varem tenir la mala sort que el 
vent va tirar una tanca que estava molt defectuosa, i no se si tu que vius allí  
t’has donat compte però hem fet un mur molt ben fet. 
 
A mesura d’això del mur, que era un imprevist que no teníem partida 
pressupostària, hem fet un esforç i l’hem tirat endavant. Això que vol dir? Que 
la part que corresponia portar l’aigua i la llum està pendent de fer-ho, però jo 
crec de cara al futur, si no aquest any el vinent, de portar l’aigua i la llum com 
està pressupostat. 
 
Sr. Marcos- Mostra preocupació per l’estat en que es troba i es trobarà la 
documentació existent en l’arxiu de l’ajuntament, atès el mal estat del mateix. 
 
Sr. Cañete- És que si que hi ha una partida, el que passa no ens podrem ni els 
tindrem per gastar-nos 65.000 euros que és l’ ADO que hi ha, i per tant...60.000 
euros tampoc val!  
 
Sr. Domènech- El dia de demà valdrà molt més això 
 
Sr. Domínguez- Hi estem contestant a la seva afirmació que es perdrà el tema 
de l’arxiu, estem valorant seriosament, ja l’altre dia vaig estar parlant quatre 
paraules amb del gerent del CCT la digitalització amb una conveni que hi ha 
amb el CCT per digitalitzar tot l’arxiu municipal. Ho estem mirant, hem de mirar 
costos, hem de mirar tot això, és una de les opcions que emprendríem 
mentrestant no es pot ser tot això. Una cosa no treu l’altra, però també és un 
valor afegit que crec que és bo que ho tinguem en compte també. 
 
7- ACORD D’ APROVACIO INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIO DE 
CREDITS EN EL PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT 
TRANSFERÈNCIES DE CREDITS 
 
PROPOSTA  DE TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 



Expedient número 1/11 referent a la modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant transferències de crèdits 

 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia 554/11 de data 20 de desembre de 2011 s’inicia 
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències 
de crèdit. 

 
2. Per poder atendre les despeses de treballs de recollida 
d’escombraries/incineradora, per a les quals la consignació en el pressupost 
ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de modificació de crèdit per 
mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions vigents.  
 
3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir 
sense pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant: 

 

Consignació de despeses amb crèdits en baixa 

  

Partida inicial Nom Consignació 
inicial 

Proposta de baixa Consignació 
definitiva 

161 21301 
 
161 21302 
233 48000 
233 48001  
312 21205 
331 21202 
920 20300 
 
920 21309 
920 22001 
920 22104 
920 22199 
 
920 22604 
920 23100 
920 62600 
 
 
 

Servei Domiciliari 
D’Aigua 
Clavegueram 
Atencions Benèfiques 
Atencions a Famílies 
Centres de Salut 
Casal 
Arrendament 
Maquinària... 
Altres Manteniments 
Pàg Web i Butlletí 
Vestuari 
Altres 
Subministraments 
Assumptes Jurídics 
Locomoció 
Equipaments 
Informàtics 

 
30600 
25500 
5100 

15300 
8192 
6528 

 
3000 

17906,68 
10000 
5100 

 
12240 
16320 

3065,16 
 

5000 
 

 

 
9500 
5000 
2000 

14000 
2996,31 
6120,94 

 
1500 
3500 
1700 
2000 

 
8000 
3700 
2500 

 
1856,95 

 
551,84 

1829,22 
2955,96 

1300 
0 
0 
 

369,50 
3280,84 
4057,38 
898,79 

 
3661,80 
1785,89 
506,86 

 
0 

 
Total baixes de crèdits: 64.374,20€ 
 

Consignació de despeses amb crèdits en alta 

 

Partida inicial Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’alta 

Consignació 
definitiva 

162 22700 Treballs recollida 
d’escombraries/ 

 
 

 
 

 
 



Incineradora 346217,14 64374,2 74691,23 

 
Total altes de crèdits: 64.374,20€ 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

1. Les transferències proposades afecten diferents àrees de despesa i no 
afecten els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici. 
 
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant 
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats 
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de 
pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a 
conseqüència de transferències anteriors. 
 

3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les 
partides que es proposen minorar. 

 
4. Es compleixen l’article 180 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 i l’article 
41 del Reial decret 500/1990. 

Per tant, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 

1. Aprovar la modificació de crèdit  per mitjà de  transferències de crèdit, que 
s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 

 
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran 
els crèdits de les partides que s'han indicat.   
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, i cinc (5) abstencions  
la del senyor/res Ramos, Tenorio, Asensio, Sánchez i Marcos, el Ple de 
l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
Sr. Domínguez- Si no hi ha cap explicació de vot més, s’aixeca la sessió. Agrair 
al públic existent i als regidors l’assistir en dates de festes, i desitjar a tothom 
una bona entrada d’any i un feliç 2012. Gràcies a tothom. 
 


