ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2010.- NÚMERO 11:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sr. JOSEP R. MASCARILLA ARNÓ
Sra. ROSA CARME BOSCH MAYENCH
Sra. MONTSE ARNÓ MORA
Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ
Sr. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
Sr. JAUME ALTISENT BERENGUER
Sra. TERESA OLMO VILÀ
Sr. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
Sra. CAROL MANCHÓ LAGUNAS

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, s’inicia,
doncs, la sessió plenària a la Sala d’exposicións del Centre Cultural com a seu
provisional, d’acord a l’ordre de les propostes que es detallaran.
Acte seguit, i per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Aprovació provisional de la modificació del POUM
de caràcter puntual en el polígon PA-05 (C/ d’Àngel
Guimerà)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el POUM va entrar en vigència en data 14 d’agost de 2007 estant
integrat en el seu àmbit el polígon que ara es modificarà, procedent de l’antiga
UA-3 prevista en les Normes Subsidiàries de Planejament de 1982.

Atès que els propietaris que pretenen actualment edificar en aquest àmbit, es
troben en la dificultat que els successius planejaments i execucions en el
transcurs dels anys han provocat disfuncions importants que cal millorar i
corregir.
Atès que cal fer viable l’execució total del polígon i, al mateix temps, variar
l’àmbit d’aquest per tal d’incloure-hi la prolongació del carrer d’Àngel Guimerà,
en direcció sud, de tal manera que permeti connectar el carrers de Ponent amb
el de Melcior de Guàrdia.
Atès que el Ple, de data 12 d’agost de 2010, va aprovar inicialment el document
tècnic, de data juliol de 2010, redactat per GGAU Equip, SL; que inclou les
determinacions necessàries per tal de donar una solució urbanística definitiva.
Atès que el document ha estat exposat mitjançant anunci als diaris Bon Dia, de
9 de setembre; La Mañana, de 10 de setembre; edictes en el BOP núm. 131,
de 21 de setembre; BOP 139 de data 7 d’octubre de 2010, tauler i
telemàticament.
Atès que amb data 5 de novembre de 2010 es va presentar una al·legació per
part de na Mercedes Fauria Sardà i na Magdalena Campistó Fauria.
Atès que, respecte a l’al·legació no es coneix que hi hagi materialitzat cap
conveni de cessió a l’Ajuntament per part de les propietàries dels vials
esmentats, essent l’espai del vial classificat com de verd privat en la normativa
anterior al POUM.
Atès que, d’acord amb el document tècnic de l’arquitecte al servei de
l’Ajuntament, la delimitació proposada en la modificació del POUM és idònia
per al repartiment de beneficis i càrregues a favor dels propietaris afectats.
Atès el nou document elaborat pel mateix redactor, per tal de millorar l’anterior,
que suposa dividir en dos polígons el previst en l’aprovació inicial, a fi i efecte
d’evitar les cessions d’aprofitament entre els propietaris afectats. Aquests
polígons es preveuen desenvolupar independentment pel sistema de
reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica, ja que no es tracta d’una
modificació substancial.
Vist el que disposen els articles 83.4, 94 del DL 1/2005, de 26 de juliol, i els
articles 102 i 118 del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret
305/2006 de 18 de juliol, es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM, en l’àmbit
del PA-05, recollida en el document tècnic redactat per GGAU Equip, SL; de
data octubre de 2010, número de registre d’entrada 3468/10, de data 14
d’octubre de 2010.

Segon: Trametre l’expedient als SSTT d’Urbanisme de Lleida, als efectes de la
seva aprovació definitiva i notificar-ho personalment als propietaris de les
finques afectades”.
El portaveu i regidor d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que no veu
viable la proposta ja que –al seu parer- l’Ajuntament, en el seu temps, va
acceptar l’entrega del vial per part dels propietaris i aquell acord encara no ha
estat derogat. Afegeix, a més, que la proposta actual divideix l’àmbit inicialment
aprovat, motiu pel qual considera que caldria aprovar-lo inicialment. Per
aquests motius, el seu grup votarà en contra de la proposta.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que la nova
redacció del document és una modificació de caràcter substancial i, per tant,
caldria aprovar-lo novament de manera inicial. D’altra banda, estima que en el
Ple de 1995 ja es va acceptar la cessió del vial. Per això considera que cal
retirar la proposta de l’Ordre del Dia i tornar a parlar-ne.
El Sr. Alcalde considera que l’expedient disposa de tota la legalitat tècnica
necessària, si bé creu que els regidors d’IPA-EPM són lliures d’opinar el
creguin adient. Assenyala, a més, que l’interès general de la població és tornar
a obrir el vial que comuniqui el CAP i l’IES Canigó amb la zona alta del centre
urbà. Destaca, per acabar, que el govern de CiU i d’IPA-EPM de l’any 1995
varen proposar l’acceptació del vial a través d’un Ple. Posteriorment, el govern
del PSC no va acceptar les al·legacions dels veïns, fent constar que el vial
estava cedit tot i que els hi van fer pagar les contribucions especials per la
urbanització del carrer de Melcior de Guàrdia, en tant que encara eren
propietaris del vial. A criteri del Sr. Alcalde, aquella actuació anava en contra
totalment del que avui proposen dient que aquest vial era municipal. Respecte
als veïns, fa constar el Sr. Alcalde, que ja ha parlat amb ells, si bé,
transcorregut un temps prudencial encara no s’ha arribat a cap proposta.
El regidor i portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, replica al Sr. Alcalde
dient-li que el vial es podia mantenir obert en base al conveni ara existent.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que en el Ple
d’acceptació del vial varen votar a favor els grups de CiU, PSC i IPA-EPM. Per
tant, l’acceptació està feta amb independència de les contribucions especials.
Creu que –al seu parer- es podria obrir el vial però sense pressionar. També
vol manifestar que l’actual Equip de Govern ha fet un veritable desgavell en tot
allò referent a la circulació del trànsit rodat pels carrers del municipi.
El Sr. Alcalde considera que el portaveu del PSC va votar a favor de la
imposició de les contribucions especials als veïns, desestimant les al·legacions
d’aquests que consideraven que aquest vial era del tot de titularitat municipal.

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

2.- Proposta núm. 01/10 de modificació del pressupost
del Patronat d’Avis, de suplement de crèdit i crèdit
extraordinàri, per transferència entre partides
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Expedient número 1/2010, referent a la modificació de crèdit del pressupost de
despeses mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari per a finançar
despeses d’inversió amb càrrec a despesa de personal.
ANTECEDENTS
Per poder donar compliment a l’article 14.1 del Real Decret-Llei 8/2010, de 20
de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per reduïr el dèficit públic,
cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari que s’ha
de finançar mitjançant la reducció del 5% de la despesa de personal per import
de 9.404,28 €, amb subjecció a les disposicions vigents.
Finançament que es proposa:
Baixa dels crèdits de partides de despeses de Capítol 1:
Partida

Nom

23100-13000 Retribucions bàsiques personal laboral
Total altes crèdits :

Proposta
d’increment
9.404,28 €
9.404,28 €

Suplements de crèdit:
Despeses a finançar:
Partida

Nom

23100-62500 Inversió nova mobiliari i estris
Total finançament :

FONAMENTS DE DRET

Proposta
d’increment
9.404,28 €
9.404,28 €

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, i als articles 34 a 38 del Reial decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement
crèdit o de crèdit extraordinari.

de
en
no
de

El finançament es pot realitzar 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.
D’acord amb l’article 49 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
36.2 del RD 500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del
pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit), les despeses
d’inversió es poden finançar amb operacions de crèdit.
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 amb majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en
l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Es ratifica l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 8 de juliol de 2010,
pel que fa a l’aplicació directa del RD Llei 8/2010, a la present Corporació, així

com també a les fundacions de les què l’Ajuntament n’és part integrant, i en
execució de l’esmentat decret, s’aprova l’expedient de suplement de crèdit
número 1/2010 per import de 9.404,28 € que cal finançar mitjançant la
reducció de costos de personal.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin 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”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i les 6 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

3.- Proposta núm. 01/10 de modificació del
presssupost, del Patronat d’Esports, de suplement de
crèdit i crèdit extraordinari, per transferència entre
partides
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Expedient número 1/2010, referent a la modificació de crèdit del pressupost de
despeses mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari per a amortitzar
deute a llarg termini amb càrrec a despesa de personal.
ANTECEDENTS
Per poder donar compliment a l’article 14.1 del real decret-llei 8/2010, de 20 de
maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per reduïr el dèficit públic, cal
tramitar l’expedient de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari que s’ha de
finançar mitjançant la reducció del 5% de la despesa de personal per import
de 727,19 €, amb subjecció a les disposicions vigents.
Finançament que es proposa:
Baixa dels crèdits de partides de despeses de Capítol 1 :
Partida

Nom

34200-13000 Retribucions bàsiques personal laboral
Total altes crèdits :

Suplements de crèdit:

Proposta
d’increment
727,19 €
727,19 €

Despeses a finançar:
Partida

Nom

34200-61900 Inversió de reposició en infrastructura i bens
Total finançament :

Proposta
d’increment
727,19 €
727,19 €

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, i als articles 34 a 38 del Reial decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement
crèdit o de crèdit extraordinari.

de
en
no
de

El finançament es pot realitzar 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.
D’acord amb l’article 49 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
36.2 del RD 500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del
pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit), les despeses
d’inversió es poden finançar amb operacions de crèdit.
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 amb majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en
l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.

L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Es ratifica l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 8 de juliol de 2010,
pel que fa a l’aplicació directa del RD Llei 8/2010, a la present Corporació, així
com també a les fundacions de les què l’Ajuntament n’és part integrant, i en
execució de l’esmentat decret, s’aprova l’expedient de suplement de crèdit
número 1/2010 per import de 727,19 €, que cal finançar mitjançant la reducció
de costos de personal.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin 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”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i les 6 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

4.- Assumptes d’urgència
Acte seguit, el Sr. Alcalde proposta, i els reunits aproven, la inclusió dels
següents assumptes d’urgència:

U.1.- Proposta de modificació del pressupost de la
Corporació número 10/10, referent a la modificació de
crèdits en el pressupost de despesa mitjançant
generació de crèdits per ingressos no tributaris
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per atendre les despeses necessàries que no poden demorar-se fins
a l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de generació de crèdit a finançar
per mitjà de:
a) Per compromisos ferms d’aportació.

Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el
reconeixement del dret o existència formal del compromís ferm d’aportació.
Partida

Nom

Previsió

450.80 Subvencions corrents de la Generalitat

7.540 €

461.00 Subvenció llibre Diputació

3.000 €

750.60 Transferència de capital en compliment de convenis subscrits amb CC.AA.

Totals majors ingressos:

100.000 €

110.540 €

Despeses a finançar amb nous ingressos:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

33600-21000 Manteniment

1.000€

33600-22709 Treballs realitzats altres empreses

6.540€

15100-61900 Urb. i millora C/ Major, Mercè i Plaça de la Vila

100.000€

91200-22706 Treballs llibre

1.000€

33800-22706 Llibre centenari

2.000€

Total despeses a finançar: ................................................................................

110.540 €

FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb 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 i l’article
43 del RD 500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels
pressupostos, en la forma que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de
naturalesa no tributària derivats de les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o
jurídiques per finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus
organismes autònoms, despeses
que per la seva naturalesa estiguin
compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms

c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel
que fa a la reposició del crèdit en la quantia corresponent
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària, determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
Per tant,
PROPOSO l’adopció de l’acord següent :
Primer: Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 10/10 mitjançant
la generació de crèdit finançat amb nous ingressos no tributaris, per un import
de 110.540 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i que es tramiti
d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
Segon: Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer: En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es
generaran els crèdits de les partides que s’han indicat”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, 4 abstencions dels regidors del PSC i els 2 vots en contra
dels regidors d’IPA-EPM.

U.2.- Proposta de modificació del pressupost de la
Corporació número 11/10, referent a la modificació de
crèdit del pressupost de despeses mitjançant
suplement de crèdit i crèdit extraordinari per a

amortitzar deute a llarg termini amb càrrec a despesa
de personal
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per poder donar compliment a l’article 14.1 del real decret-llei 8/2010,
de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per reduïr el dèficit
públic, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari
que s’ha de finançar mitjançant la reducció del 5% de la despesa de personal
per import de 25.962,24 €, amb subjecció a les disposicions vigents.
1. Finançament que es proposa:
Baixa dels crèdits de partides de despeses del Capítol 1 :
Total baixa :

25.962,24 €

Segons desglossament al full següent:
Prog.

Econ.

Sp.

Nom

13200

12004

01

PERSONAL FUNCIONARI SOUS GRUP C2

13200

12006

01

TRIENNIS

13200

12100

01

COMPLEMENT DE DESTI

13200

12101

01

COMPLEMENT ESPECIFIC

13200

12103

01

ALTRES COMPLEMENTS

13200

15000

01

COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT

13200

15100

01

GRATIFICACIONS

15100

12004

01

PERSONAL FUNCIONARI SOUS GRUP C2

15100

12006

01

TRIENNIS

15100

12100

01

COMPLEMENT DE DESTI

15100

12101

01

COMPLEMENT ESPECIFIC

15100

12103

01

ALTRES COMPLEMENTS

15100

13000

01

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

15100

13002

01

ALTRES RENUMERACIONS

15500

12004

01

PERSONAL FUNCIONARI SOUS GRUP C2

15500

12006

01

TRIENNIS

15500

12100

01

COMPLEMENT DE DESTI

15500

12101

01

COMPLEMENT ESPECIFIC

15500

12303

01

ALTRES COMPLEMENTS

15500

13000

01

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

15500

13001

01

HORES EXTRAORDINÀRIES

A MINORAR

720
74
333
426
173
154
21
405
72
172
213
45
401
0
192
9
96
108

42
3052
903

15500

13002

01

ALTRES REMUNERACIONS

15500

15000

01

COMPLEMENT PRODUCTIVITAT

16300

13000

01

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

16300

13001

01

HORES EXTRAORDINÀRIES

16300

13002

01

ALTRES REMUNERACIONS

23100

13002

01

ALTRES REMUNERACIONS

32100

12004

01

PERSONAL FUNCIONARI SOUS GRUP C2

32100

12006

01

TRIENNIS

32100

12100

01

COMPLEMENT DESTI

32100

12101

01

COMPLEMENT ESPECIFIC

32100

12303

01

ALTRES COMPLEMENTS

32100

13104

01

PERSONAL LLAR D'INFANTS MUNICIPAL VENSI

32101

12004

01

PERSONAL FUNCIONARI SOUS GRUP C2

32101

12006

01

TRIENNIS

32101

12100

01

COMPLEMENT DESTÍ

32101

12101

01

COMPLEMENT ESPECIFIC

32101

13100

01

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

32400

13103

01

ESCOLA DE MUSICA

33200

13102

01

PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA

33400

13100

01

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

33400

13101

01

HORES EXTRAORDINÀRIES

33400

13102

01

ALTRES REMUNERACIONS

33600

12000

01

PERSONAL FUNCIONARI SOUS GRUP A1

Prog.

Econ.

Sp.

Nom

237
64
1336
254
0
142
365
6
19

21
0

3513
166
26
63
93
51
1193
432
309
17
0
343

33600

12006

01

TRIENNIS

33600

12100

01

COMPLEMENT DE DESTI

33600

12101

01

COMPLEMENT ESPECIFIC

33600

12303

01

ALTRES COMPLEMENTS

33600

13100

01

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

33701

13101

01

PERSONAL CINEMA

33800

13100

01

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

33800

13101

01

HORES EXTRAORDINÀRIES

34200

13000

01

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

34200

13001

01

HORES EXTRAORDINARIES

34200

13100

01

PERSONAL LABORAL TEMPORAL (SOCORRISTES)

34200

13102

01

ALTRES COMPLEMENTS

91200

10000

01

ORGANS DE GOVERN

92000

12000

01

PERSONAL FUNCIONARI SOUS GRUP A1

92000

12001

01

PERSONAL FUNCIONARI SOUS GRUP A2

92000

12003

01

PERSONAL FUNCIONARI SOUS GRUP C1

92000

12004

01

PERSONAL FUNCIONARI SOUS GRUP C2

A MINORAR

21
187
141
75
0
467
387
34
397
72
627
0
670
458
352
228
543

92000

12006

01

TRIENNIS

92000

12100

01

COMPLEMENT DE DESTI

92000

12101

01

COMPLEMENT ESPECIFIC

92000

12103

01

ALTRES COMPLEMENTS

92000

13000

01

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

184
665
1186
0
1160

92000

13001

01

HORES EXTRAORDINARIES

92000

13002

01

ALTRES REMUNERACIONS

92000

13100

01

PERSONAL LABORAL TEMPORAL

92000

15000

01

COMPLEMENT PRODUCTIVITAT

92000

15100

01

GRATIFICACIONS

0
0
1705
117
24

TOTAL

25962,24

Suplements de crèdit:
Despeses a finançar:
Partida

01100-912.00

Nom

Amortització préstecs mig i llarg termini

Total finançament :

Proposta
d’increment
25.962,24 €
25.962,24 €

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, i als articles 34 a 38 del Reial decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement
crèdit o de crèdit extraordinari.

de
en
no
de

El finançament es pot realitzar 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.
D’acord amb l’article 49 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
36.2 del RD 500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del

pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit), les despeses
d’inversió es poden finançar amb operacions de crèdit.
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 amb majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en
l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 11/2010 per import
de 25.962,24 €, que cal finançar mitjançant la reducció de costos de personal.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin 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”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, 4 abstencions dels regidors del PSC i els 2 vots en contra
dels regidors d’IPA-EPM.

U.3.- Proposta de modificació del pressupost de la
Corporació número 12/2010, referent a la modificació
de crèdit del pressupost de despeses mitjançant
aplicació de romanent de tresoreria
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació es insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari
actual, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar
mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals per import de 1.000
€, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions
vigents.
1. Finançament que es proposa:
Romanent líquid de tresoreria:
Nom

87000

Proposta
d’increment

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible

Total finançament :

1.000,00 €

1.000,00€

Suplements de crèdit:
Despeses a finançar:
Partida

01100-31000

Nom

Proposta
d’increment

Interessos prèstecs

Total finançament :

1.000,00 €
1.000,00 €

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, i als articles 34 a 38 del Reial decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement
crèdit o de crèdit extraordinari.

de
en
no
de

El finançament es pot realitzar 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.
D’acord amb l’article 49 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
36.2 del RD 500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del
pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit), les despeses
d’inversió es poden finançar amb operacions de crèdit.
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 amb majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en
l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 12/2010 per import
de 1.000 €, que cal finançar mitjançant l’aplicació del romanent de tresoreria.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin 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”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, 4 abstencions dels regidors del PSC i els 2 vots en contra
dels regidors d’IPA-EPM.

U.4.- Proposta de modificació del pressupost de la
Corporació número 13/2010, referent a la modificació
de crèdit del pressupost de despeses mitjançant
transferència de partides
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació es insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari
actual, cal tramitar l’expedient de modificació de crèdit que s’ha de finançar
mitjançant transferència de partides per import de 46.500 € del pressupost
vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Finançament que es proposa:
Transferència de partides
A minorar:
Nom

Proposta
d’increment

34100-41000 A organismes autònoms – patronat esports

25.000 €

44100-46700 ATM . consorci transport públic

5.000 €

91200-23301 Indemnitzacions serveis

5.000 €

91200-23302 Indemnitzacions assistència òrgans col·legiats

1.000 €

91200-23100 Locomoció membres corporació

3.000 €

92000-20301 Renting fotocopiadora

1.500 €

01100-91100 Bestretes sense interès

6.000 €

Total finançament :

46.500,00€

A suplementar:
Nom

Proposta
d’increment

32101-22112 Subministre material elèctric

2.000 €

33400-22701 Quota alarma o extintors

2.000 €

33800-22100 Energia elèctrica

5.000 €

34200-22100 Energia elèctrica

4.000 €

33700-22105 Productes alimentaris

3.000 €

33800-22103 Carburants

3.000 €

34200-22709 Treballs altres empreses

4.000 €

33800-22709 Treballs altres empreses

6.000 €

9200-22706 Estudis i treballs tècnics

5.000 €

92000-21300 Manteniment maquinària

3.000 €

92000-22000 Material oficina

2.000 €

01100-30000 Interessos dipòsits

600 €

01100-31100 Despeses formalització

5.400 €

43101-21300 Manteniment maquinària

1.500 €

Total finançament :

46.500,00€

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, i als articles 34 a 38 del Reial decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement
crèdit o de crèdit extraordinari.

de
en
no
de

El finançament es pot realitzar 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.
D’acord amb l’article 49 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
36.2 del RD 500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del
pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit), les despeses
d’inversió es poden finançar amb operacions de crèdit.
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 amb majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de

les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en
l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 13/2010 per
import de 46.500 €, que cal finançar mitjançant la transferència de crèdit de
partides.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin 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”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, 4 abstencions dels regidors del PSC i els 2 vots en contra
dels regidors d’IPA-EPM.

U.5.- Proposta de modificació del pressupost de la
Corporació número 14/2010, referent a la modificació
de crèdit del pressupost de despeses mitjançant
majors ingressos
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació es insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari
actual, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar
mitjançant majors ingressos per import de 92.500 € del pressupost vigent de la
corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Finançament que es proposa:

Majors ingressos:
Nom

Proposta
d’increment

11300

IBI urbana

30.000 €

30200

Escombreries

14.000 €

31201

Taxa musical

5.000 €

33200

Taxa utilització privativa

18.000 €

39901

Aportacions act. culturals

6.000 €

55300

Concessió ninxols

39800

Indemnització assegurances

11.000 €
8.500 €

Total finançament :

92.500 €

Suplements de crèdit:
Despeses a finançar:
Nom

Proposta
d’increment

16200-20900

Canons

3.000 €

16200-21000

Manteniment

8.000 €

16200-21500

Manteniment mobiliari

3.000 €

15500-21300

Manteniment maquinària

10.000 €

15500-21000

Manteniment i infrastructura

10.000 €

34200-21300

Manteniment maquinària

5.000 €

32101-21200

Manteniment edificis

3.000 €

32100-21300

Manteniment maquinària

4.000 €

33800-21200

Manteniment edificis

5.000 €

32101-21300

Manteniment maquinària

3.000 €

33700-22609

Actes, tallers, conferències

6.000 €

16400-21000

Manteniment cementiri

6.000 €

16400-62200

Const. ninxols

5.000 €

15500-62300

Maquinària vies públiques

8.500 €

31300-22700

Treballs altres empreses

3.000 €

32101-22100

Energia elèctrica

3.000 €

32100-22100

Energia elèctrica

3.000 €

33400-22100

Energia elèctrica

4.000 €

Total finançament :

92.500 €

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, i als articles 34 a 38 del Reial decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement
crèdit o de crèdit extraordinari.

de
en
no
de

El finançament es pot realitzar 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.
D’acord amb l’article 49 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
36.2 del RD 500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del
pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit), les despeses
d’inversió es poden finançar amb operacions de crèdit.
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 amb majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en
l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:

Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 14/2010 per import
de 92.500 €, que cal finançar mitjançant majors ingressos.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin 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”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, 4 abstencions dels regidors del PSC i els 2 vots en contra
dels regidors d’IPA-EPM.

U.6.- Proposta de modificació del pressupost del
Patronat Residència Municipal d’Avis núm. 02/10,
referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant suplement de crèdit
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals
la consignació és insuficient en el pressupost ordinari actual, cal tramitar
l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant romanent
de tresoreria per a despeses generals del pressupost vigent, amb subjecció a
les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Consignació

23100-160.00

Seguretat Social

12.000,00

23100-22105

Productes Alimentaris

10.000,00

23100-22106

Productes Farmaceutics i material sanitari

2.000,00

23100.22110

Productes de neteja i acondicionament

5.000,00

23100.22200

Serveis de Telecomunicacions

1.000,00

23100.22799

Treballs realitzats per altres empreses i prof.

3.442,30

Total suplement de crèdit :

Finançament que es proposa:
Romanent líquid de tresoreria:

33.442,30 €

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:

33.442,30

Total finançament :

33.442,30

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, i als articles 34 a 38
del Reial decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici
següent i en el pressupost 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.

3. El finançament es pot realitzar 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.

4. 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 amb majoria simple.
5. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària, i 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, les entitats locals, en l’àmbit de
les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a
l’article 3.2 de la LGEP.
6. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin
assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la
Llei, estaran obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos
següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de
desequilibri, un pla econòmic financer corrector.
Per tant,

PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: S’aprova l’expedient de suplement de crèdit número 02/10 per import
de 33.442,30€, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin 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”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, 4 abstencions dels regidors del PSC i els 2 vots en contra
dels regidors d’IPA-EPM.

U.7.- Proposta de modificació del pressupost de la
Corporació número 15/2010, referent a la proposta de
crèdit extraordinari del pressupost de despeses
mitjançant baixa de partida
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació es insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari
actual, cal tramitar l’expedient de crèdit extraordinari que s’ha de finançar
mitjançant baixa de partida per import de 5.000 € del pressupost vigent de la
corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Finançament que es proposa:
Crèdit extraordinari:
A minorar:
Partida

33600-78100

Total finançament :

A suplementar:

Nom

Subvenció façanes històriques

Proposta
d’increment
5.000 €

5.000 €

Partida

33300-68200

Nom

Inversió en edificis

Total finançament :

Proposta
d’increment
5.000 €

5.000 €

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, i als articles 34 a 38 del Reial decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement
crèdit o de crèdit extraordinari.

de
en
no
de

El finançament es pot realitzar 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.
D’acord amb l’article 49 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
36.2 del RD 500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del
pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit), les despeses
d’inversió es poden finançar amb operacions de crèdit.
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 amb majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en
l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran

obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 15/2010 per import
de 5.000 €, que cal finançar mitjançant baixa de partida.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin 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”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, 4 abstencions dels regidors del PSC i els 2 vots en contra
dels regidors d’IPA-EPM.

U.8.- Proposta de modificació del pressupost de la
Corporació número 16/10, referent a la modificació de
crèdit del pressupost de despeses mitjançant
suplement de crèdit per finançar despeses d’inversió
amb càrrec a operacions de crèdit
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per poder atendre les despeses d’inversió, per a les quals la
consignació és insuficient i no ampliable, cal tramitar l’expedient de suplement
de crèdit i de crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant la
concertació d’una operació de crèdit amb el banc beneficiari per import de
200.000 €, amb subjecció a les disposicions vigents.
Finançament que es proposa:
Concertació d’una operació de crèdit :
Partida

913.00

Nom

Préstec Ibercaja

Proposta
d’increment
200.000 €

Total altes crèdits :

200.000 €

Suplements de crèdit:
Despeses a finançar:
Partida

23100-622.05

Nom

Construcció Residència Gent Gran amb adequació Centre Dia

Total finançament :

Proposta
d’increment
200.000 €

200.000 €

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, i als articles 34 a 38 del Reial decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement
crèdit o de crèdit extraordinari.

de
en
no
de

El finançament es pot realitzar 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.
D’acord amb l’article 49 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
36.2 del RD 500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del
pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit), les despeses
d’inversió es poden finançar amb operacions de crèdit.
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 amb majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de

les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en
l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 16/2010 per import
de 200.000 €, que cal finançar mitjançant la concertació d’una operació de
crèdit amb Ibercaja.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin 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”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, 4 abstencions dels regidors del PSC i els 2 vots en contra
dels regidors d’IPA-EPM.

U.9.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets:
165/10
166/10
167/10
168/10
169/10
170/10
171/10
172/10
173/10
174/10
175/10
176/10
177/10
178/10

Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de la Bassa Bona, 63, local 1r.
Autoritzant baixa del gual permanent del garatge situat al C/ de Joan Maragall, s/n.
Aprovant inicialment el Pla Especial del Parc de les Olors de Can Gessé.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Contractant Sr. Jorge Elorduy Elorrieta per al Pla Ocupacional de Casa Clara.
Acordar l’inici de l’exp. de suplement de crèdit i de generació de crèdit per ingressos no tribut.
Aprovant llistat representants de l’Administració per a les eleccions al Parlament de Catalunya.
Aprovant inicialment projecte d’urbanització de la connexió de l’Av. Josep Mas amb l’A-22.
Contractant al Sr. Antonio Muñoz Hidalgo per obres Casa Clara.
Canviar la jornada del contracte del Sr. Antonio Paño.
Acordant pagament certificat d’obra número 3 a ACSA (obra Residència i Centre de Dia).
Acordant pagament certificat d’obra número 4 a ACSA (obra Residència i Centre de Dia).
Desestimar peticions d’afitament termes municipals i no considerar Lleidacamp, SL part interess.

179/10
180/10
181/10
182/10
183/10
184/10
185/10
186/10
187/10
188/10
189/10
190/10
191/10
192/10
193/10
194/10
195/10

Declarant caducat procediment revisió llicència obres empresa Construart 2, SL.
Decretant un dia de dol oficial per la mort de l’exalcalde Sr. Manuel Visa i Purroy.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de Sant Roc, 5, bxs.
Autoritzant baixa del gual permanent del garatge situat al C/d’Anselm Clavé, 13, bxs.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Contractant treballadors per al taller ocupacional de neteja de zones forestals.
Aprovant quadre de vacances treballadors del taller ocupacional de Casa Clara.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persona discapacitada no conductor Sra. Teresa Aran.
Donant de baixa tarja d’aparcament per a persones amb discapacitat Sr. Juan P. Arfelis Garcia
Concedint tarja d’aparcament indiv. persona discapacit. conductor Sr. Juan P. Arfelis Garcia.
Designant nous membres de les meses electorals per substituir baixes justificades per la J. Elect.
Designant alcalde en funcions al regidor i primer Tinent d’Alcalde per absència Alcalde.
Anullant decret d’Alcaldia 76/10 i aprovar nova modificació de crèdit.
Aprovant Pla de Seguretat i Salut en el treball presentat per l’empresa ACSA.
Acordant compareixença davant del Jutjat i deleg. lletrat per recórrer propietat finca rústega.
Iniciant exp. per restauració urbanística enderroc elements originals s. XVIII edifici en obres.
Concedint dia personal al Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau per assumptes propis.

U.10.- Declarant deserta la concertació d’una operació
creditícia per a la finaciació d’inversions per import de
390.000€, per tal d’avançar la contractació i el
finançament temporal d’obres subvencionades
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per acord del ple de data 30 de novembre de 2010 es va acordar
concertar amb l’entitat bancària seleccionada pel procediment negociat sense
publicitat un préstec a llarg termini per l’import de 390.000 euros, amb les
condicions fixades en el plec de condicions annex a aquella proposta.
Atès que trancorregut el termini de presentació d’ofertes finalitzat el 17 de
desembre no hi ha hagut cap ofertant i d’acord amb el plec de clàusules, es
proposa:
Primer: Declarar deserta la licitació de referència”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, i les 6 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

U.11.- Ajudicació en l’entitat IBERCAJA una operació
de prèstec a llarg termini de 200.000 €, per a la
financiació d’inversions i per tal d’avançar la
contractació
o
finançament
temporal
d’obres
subvencionades

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per acord del Ple, de data 30 de novembre de 2010, es va acordar
concertar amb l’entitat bancària seleccionada pel procediment negociat sense
publicitat un préstec a llarg termini per l’import de 390.000 euros, amb les
condicions fixades en el plec de condicions annex a aquesta proposta.
Atès que trancorregut el termini de presentació d’ofertes finalitlzat el dia17 de
desembre no hi ha habut cap ofertant d’acord amb el plec aprovat.
Atès que per part d’IBERCAJA va presentar en el termini esmentat una oferta
que encara que no concorda amb les bases aprovades cobreix parcialment la
quantitat fins a 200.000 € en les condicions particulars que es diran.
Atès que es veu convenient d’accepar l’oferta donat que la Residència per a
Gent Gran i altres inversions en execucució s’han de continuar, i d’altra banda,
a partir del primer de gener no és possible concertar noves operacions de
préstec per imperatiu legal.
Atès que part de les obres estan finançades amb subvencions, si bé caldrà un
préstec-pont per tal d’avançar el finançament d’obres ja subvencionades.
Atès que, d’acord amb el que disposa la Llei d’Hisendes Locals, en el seu
article 49, les Corporacions Locals poden concertar operacions de crèdit a mig i
llarg termini per a finançar les seves inversions i cal procedir d’immediat a la
contractació de la fase III de la Construcció de la Residència.
Atès el deute viu que té l’Ajuntament i l’estalvi net actual, inclosa l’operació
projectada, és viable i l’Ajuntament té capacitat per fer front a les obligacions
derivades d’aquesta operació de préstec, segons informe de l’Interventor, de
data 16 de novembre de 2010, sense necessitat de demanar autorització del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat.
Atès que per imperatiu del que disposa l’article 114.3 lletra “i “del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal Catalana, cal el
vot favorable del ple i de la majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació per a l’aprovació d’operacions financeres de crèdit quan el seu
import supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, tal com es dóna
en el present cas.
Vist el que disposa l’article 52 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de data 5 de
març, text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals.
Primer: Adjudicar a l’entitat IBERCAJA el préstec a llarg termini, acceptant la
seva oferta de data d’entrada 16 de desembre de 2010, i núm. de registre

d’entrada 4245/10, en la què es compromet a concertar el préstec en les
següents condicions ofertades:
Quantia del préstec:....................... 200.000 euros
Tipus d’interès nominal: El tipus d’interès es fixarà d’acord amb el valor de
l’euríbor a 12 mesos més un diferencial del 3,45
Amortització: Mensual
Termini: 14 anys, incloent el primer de carència
Comissió d’obertura: 0,10%
Comissió de cancel·lació: Exempt
Comissió d’estudi: Exempt
Interès de demora: 19%
Retribució del compte corrent vinculat al prèstec al tipus: actual 2,00%
Segon: L’obra a finançar serà l’inclosa en el següent detall:
Partida

23100-622.05

Nom

Construcció Residència gent gran amb adequació centre dia

Total finançament :

Proposta
d’increment
200.000 €

200.000 €

Les garanties seran les mateixes de les bases aprovades en el ple de data 30
de novembre de 2010.
Tercer: Delegar en l’alcaldia per a concentar la operació”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, i les 6 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

U.12.- Rectificació de la proposta de modificació del
Pressupost de la Corporació 09/2010, referent a la
modificació de crèdit del pressupost de despeses
mitjançant suplement de crèdit per finançar despeses
d’inversió amb càrrec a operacions de crèdit
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per acord del Ple, de data 30 de novembre de 2010, es va aprovar
una modificació anomenada 09/10, en la què mitjançant una operació de
prèstec adjudicat a l’entitat Catalunya Caixa es finançaven determinades

despeses, estant condicionada l’adjudicació al fet que el Dep. de Riscos de
l’entitat bancària ratifiqués l’oferta.
Atès que encara no s’ha produit l’esmentada ratificació, si bé, d’altra banda
l’Ajuntament ja ha adjudicat un préstec nou de 200.000 a l’entitat IBERCAJA,
per quin motiu cal procedir a destinar aquest darrer ingrés a finançar les obres
preferents, com és la construcció de la Residència (III fase).
Atès que per aquest motiu restaran ingressos vacants de la modificació 09/10
esmentada, cosa que permet la destinació d’aquells ingressos a noves
despeses.
Atès que per poder atendre les despeses d’inversió, per a les quals la
consignació és insuficient i no ampliable, cal tramitar l’expedient de suplement
de crèdit i de crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant la concertació
d’una operació de crèdit amb el banc beneficiari per import de 250.000 €, amb
subjecció a les disposicions vigents.
Finançament que es proposa:
Concertació d’una operació de crèdit :
Partida

913.00

Nom

Préstec Catalunya Caixa

Proposta
d’increment
250.000 €

Total altes crèdits :

250.000 €

Suplements de crèdit:
Despeses a finançar:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

15500-609.02

Obres apertura i perllongació de la Rambla

50.053 €

15500-609.00

Inversió nova infrastructura i bens destinats a us general

12.947 €

17100.609.01

Parc Europa

40.000 €

33700.622.03

Rehabilitació de Casa Clara

87.000 €

45400.619.00

Camins

Total finançament :

60.000 €

250.000 €

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, i als articles 34 a 38 del Reial decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement
crèdit o de crèdit extraordinari.

de
en
no
de

El finançament es pot realitzar 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.
D’acord amb l’article 49 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
36.2 del RD 500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del
pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit), les despeses
d’inversió es poden finançar amb operacions de crèdit.
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 amb majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en
l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o

liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Deixar sense efecte el llistat de despeses finançables segons la
modificació de Pressupost 09/10, aprovada en el Ple de data 30 de novembre
de 2010, que seran substituïdes per les que a continuació es diran.
Segon: Aprovar el nou redactat de l’expedient de suplement de crèdit número
09/2010 per import de 250.000 €, que cal finançar mitjançant la concertació
d’una operació de crèdit amb Catalnyacaixa.
Tercer: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin 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”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, i les 6 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

U.13.- Concertació d’una operació creditícia de 250.000
euros per a la finaciació d’inversions i per tal d’avançar
la contractació i el finançament temporal d’obres
subvencionades
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per acord del ple de data d’avui s’ha resolt adjudicar un préstec de
200.000 euros a IBERCAJA, declarant desert el préstec de 390.000 euros
convocat pel Ple, de data 30 de novembre de 2010.
Atès que per acord del Ple de 30 de novembre de 2010 s’ha adjudicat a
Catalunya Caixa un préstec de 250.000 euros a llarg termini, amb els
condicionants reflectits a l’expedient.
Atès que durant l’exercici de 2011 no es podrà realitzar cap operació
d’endeutamenent per prescripció legal.

Atès que per completar el total import de 700.000 euros, es considera
necessària la concertació d’una nova operació de préstec de 250.000 euros per
finançar la resta d’inversions no cobertes amb els préstecs esmentats i
adjudicats.
Atès que, d’acord amb el que disposa la Llei d’Hisendes Locals, en el seu
article 49, les Corporacions Locals poden concertar operacions de crèdit a mig i
llarg termini per a finançar les seves inversions i vist que fins a finals d’ aquest
any es permeten fer noves contractacions.
Atès el deute viu que té l’Ajuntament i l’estalvi net actual, inclosa l’operació
projectada, és viable i l’Ajuntament té capacitat per fer front a les obligacions
derivades d’aquesta operació de préstec, segons informe de l’Interventor, de
data 16 de novembre de 2010, sense necessitat de demanar autorització del
Departament d’Economia i Finançes de la Generalitat.
Atès que per imperatiu del que disposa l’article 114.3 lletra “i “del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal Catalana, cal el
vot favorable del ple i de la majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació per a l’aprovació d’operacions financeres de crèdit quan el seu
import supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, tal com es dóna
en el present cas.
Vist el que disposa l’article 52 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de data 5 de
març, text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals
Es per tot això que es proposa:
Primer: Concertar amb l’entitat bancària seleccionada pel procediment
negociat sense publicitat un préstec a llarg termini per l’import de 250.000
euros, amb les condicions fixades en el plec de condicions annex a aquesta
proposta.
Les obres a finançar són les que es detallen al final de la proposta.
Segon: Aprovar el plec de condicions que ha de regir la contractació on es
detallen les característiques de l’operació creditícia.
Tercer: Convocar als possibles licitadors a fi de que en un termini que
finalitzarà el proper 27 de desembre a les 14 hores presentin les seves ofertes.
Quart: Oferir com a garantia del compliment de les obligacions municipals que
es derivin de la concertació de l’esmentat crèdit, els recursos que es recaptin
en l’impost de béns immobles de naturalesa urbana, de l’impost d’activitats
econòmiques i del Fons Nacional de Cooperació Municipal que aporta l’Estat.

OBRES A FINANÇAR:
Nom

Proposta
d’increment

Urb. i millora c/ Major, Mercè i Plaça de la Vila

10.000 €

Rambles. Obres d’obertura i perllongament

14.187 €

Fundació Josep Mas Dordal. Equipament museístic i obres

60.000 €

Parc Europa

98.000 €

Infraestructures i bens destinats a l’ús general

25.000 €

Adequació de camins

42.813 €

TOTAL : 250.000 €

ANNEX:
Plec de condicions que regiran per a la concertació, per procediment
negociat sense publicitat, d’un préstec a llarg termini per a la realització
d’obres i per avançar temporalment el finançament de les aportacions
subvencionades

I.- Totes les propostes del banc o caixes hauran de complir el següent model al fer la
seva oferta:
MODEL DE PLICA:
Licitació per a concertar amb l’Ajuntament d’Almacelles, per procediment negociat
sense publicitat, un préstec a llarg termini per a la realització d’obres i per avançar
temporalment el finançament de les aportacions subvencionades.
Com entitat creditícia anomenada ................................................ em comprometo a
concertar l’operació amb l’Ajuntament en les següents,
CONDICIONS:
Quantia del préstec. 250.000 €
TIPUS D’INTERÈS NOMINAL OFERTAT: El tipus inicial es fixarà d’acord amb el valor
de l’EURÍBOR a dotze mesos més un diferencial de ……….. %, sense arrodoniment.

AMORTITZACIÓ: mensual
TERMINI: fins a 4 anys preferentment amb el primer de carència.
COMISSIÓ OBERTURA: ……….. %
COMISSIÓ DE CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA: Exempt.
COMISSIÓ D’ESTUDI : Exempt.
INTERÈS DE DEMORA: …..%
RETRIBUCIÓ DEL COMPTE CORRENT VINCULAT AL PRÈSTEC AL TIPUS DEL
......%
I en prova de conformitat signo la present oferta a .................................... el dia
................................
EL REPRESENTAT DE L’ENTITAT
Signat.....................................................
II.- Totes les ofertes hauran de complir les presents condicions per tal de ser vàlides.
III.- Les propostes signades per la entitat hauran de presentar-se en el Registre
d’entrada de l’ajuntament, abans de la data de finalització fixada en la convocatòria
que rebran, en un sobre tancat on es dirà: OFERTA DE L’ENTITAT ..................... PER
LICITAR EN EL PROCEDIMENT NEGOCIAT PER CONCERTAR UN PRÈSTEC A
LLARG TERMINI DE 250.000 €”.

El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, vol fer constar les següents
consideracions i que afecten, tant a la proposta actual com a les dues darreres
urgències número 11 i 12:
En primer lloc, respecte al préstec adjudicat a Catalunya Caixa per import de
200.000 euros es va acceptar condicionat a l’aprovació del Departament de
Riscos de l’esmentada entitat i, encara avui, no està concretada la seva
adjudicació. En segon lloc, vol assenyalar també que sempre es diu que el
nostre Ajuntament rep subvencions però el que ara constatem és que estem al
límit de l’endeutament permés i és per aquesta raó que no s’ha rebut cap oferta
pels 640.000 euros demanats en un primer moment. Ibercaja només ens deixa
200.000 euros i Catalunya Caixa encara està en l’aire. D’altra banda, la
Fundació del Museu no ha rebut ni una oferta al crèdit que va sol·licitar. En
definitiva, considera el portaveu del PSC, que ara mateix aquest Ajuntament –a
diferència d’altres èpoques- té problemes seriosos afegint que abans potser es
feien menys coses però més ben fetes.

El Sr. Alcalde fa al·lusió a l’actual crisi com un dels factors que tenen en compte
les entitats bancàries a l’hora de deixar diners. El Sr. Alcalde vol afegir també
que el nostre Ajuntament encara està capacitat per endeutar-se i que el que es
fa amb aquests préstecs és avançar subvencions consignades per un import
d’1.200.000 euros pel que fa a la Generalitat respecte a les obres de la
Residència per a la Gent Gran i de 350.000 euros del FEDER, entre d’altres, fet
que faran rebaixar el deute en el moment de percebre-les. Per contra, altres
ajuntament sí que ja han superat amb escreix la seva capacitat d’endeutament.
En aquest punt, el Sr. Alcalde matisa que aquest Ajuntament, en acabar el
mandat del PSC l’any 2003, va quedar en un 73% d’endeutament. Al mes de
desembre de 2008 es va passar al 78%. Ara mateix, estem al 108% i en
retornar les subvencions compromeses durant l’any 2011 estarem en el 80%,
fet que veu com a molt correcte –al seu parer-. D’altra banda, assenyala que la
reducció de les subvencions suposen la reducció del deute per via de
l’amortització. Per acabar, el Sr. Alcalde, considera que aquesta és la realitat i
que això suposa que s’està fent una bona gestió.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que les anteriors
manifestacions són solament propaganda i que el que és cert és l’endeutament
de l’Ajuntament d’Almacelles, que ara per ara és del 110%. És a dir, s’està en
el límit. Destaca també aquest portaveu que de tothom és sabut que el FEDER
paga a 4 ó 5 anys i que si es va arribar a l’endeutament del 70% en l’anterior
govern del PSC va ser perquè es va fer un Centre Cultural i d’altres obres que
avui en dia tothom en gaudeix. En definitiva, creu que l’Ajuntament ara ja no es
pot moure i es pregunta com s’ho farà per retornar el 2.800.000 euros de
préstec existent.
El Sr. Alcalde contesta que cal anar als bancs per tal de poder finançar les
subvencions que una altra administració ens ha d’abonar i que, evidentment,
ens retornarà. El més important és tenir clar per què es fan els préstecs i per a
quines obres es destinaran.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, i 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabat el
Ple, a les vint-i-una hores quaranta-cinc minuts, de tot el qual s’estèn la
present acta, que signo amb el vist-i plau de Sr. Alcalde i dono fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’Alcalde

El Secretari Accidental

