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Sra. Joan Abella Calduch (PDeCAT)
Sra. Montse Rodríguez Arasa (PDeCAT)
Sr. Antonio Olles Molías (PDeCAT)
Sr. Javier Boque Piñol (PP)
Sra. Laia Pla Coto (PDeCAT)

Excusen la seva assistència:
Sra. Judit Lleixà Solà (PDeCAT)
Sra. Eva Franch Cases (Regidora no adscrita)
ACORDS
Aprovació esborrany de l’acta de la sessió de data 28 de febrer de 2019.
1. APROVACIÓ ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 28 DE FEBRER DE
2019
Per unanimitat.

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 14 AL NÚM.
36 DE 2019

Es dóna compte, en compliment de l'article 62 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 14 al núm. 36 de 2019,
amb un total de 23.
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Detall dels Decrets

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 5DBD5D013B744F1189CBAE8A558FCA23 i data d'emissió 04/04/2019 a les 13:26:04

Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte

25
2019febrer
0000014
2019

de
de Àrea Secretaria

Convocatòria de 'Ple Ordinari 28/02/2019'

28
2019febrer
0000015
2019

de
de Àrea Secretaria

Resolució

28
2019febrer
0000016
2019

de
de Àrea intervenció

Transferència Banc Santander 25-02-19

20191 de març
Àrea Secretaria
0000017 de 2019

Modificació de crèdit mitjançant incorporació
romanents de crèdit d’exercicis anteriors.

de

20194 de març
Àrea Secretaria
0000018 de 2019

Modificació de crèdits per incorporacions de crèdits d’
exercicis anteriors

20194 de març
Àrea Secretaria
0000019 de 2019

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 07/03/2019'

20195 de març
Àrea Secretaria
0000020 de 2019

Sol·licitud reconeixement de triennis

20195 de març
Àrea Secretaria
0000021 de 2019

Delgació competències del 6 al 8 de març

20195 de març
Àrea Secretaria
0000022 de 2019

CAÑELLAS REVERTÉ, MERCÈ - RECONEIXEMENT
MÈRITS

20196 de març Unitat genèrica Ajuntament
OCUPACIÓ PARC 1 D'OCTUBRE (MAP)
0000023 de 2019
de Santa Bàrbara
20196 de març
Àrea Secretaria
0000024 de 2019

BAIXES INSCRIPCIÓ INDEGUDA PADRÓ HABITANTS

201913 de març
Àrea Secretaria
0000025 de 2019

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2019

201915 de març
Àrea intervenció
0000026 de 2019

Proposta d'un pla pressupostari a mig termini 2020-2022

201918 de març
Àrea Secretaria
0000027 de 2019

Convocatòria de 'Junta de Govern Local 21/03/2019'

201921 de març
Àrea Secretaria
0000028 de 2019

CAÑELLAS REVERTÉ, MERCÈ - RECONEIXEMENT
MÈRITS

201921 de març
Àrea Secretaria
0000029 de 2019

Utilització Hotel d'entitat per celebrar junta ordinaria del
pou SAT Romeré

201921 de març
Àrea Secretaria
0000030 de 2019

EXPROPIACIÓ ANTIGA ESTACIÓ

201922 de març
Àrea Secretaria
0000031 de 2019

REUNIÓ FUTBOL BASE - CAMPUS SETMANA SANTA TORNEIG VILA SANTA BÀRBARA

201922 de març
Àrea Secretaria
0000032 de 2019

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA - OCUPACIÓ MUSEU DE LA
VIDA A LA PLANA

201925 de març
Àrea tresoreria
0000033 de 2019

Proposta de transferències Banc Santander 25-03-19

201926 de març
Àrea Secretaria
0000034 de 2019

OCUPACIÓ PAVELLÓ - OCUPACIÓ POLIESPORTIU I
MATERIAL (CLUB TWIRLING)

201927 de març
Àrea intervenció
0000035 de 2019

Modificació de crèdit 2/2019

201928 de març
Àrea Secretaria
0000036 de 2019

Resolució
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Aprovació xifra de població del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2019.
3. APROVACIÓ XIFRA DE POBLACIÓ
Per unanimitat.

Fets
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Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2019, que recullen el resultat de les
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2018.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes
en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en
els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per
aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2019.

Fonaments de dret
Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament
de població i demarcació territorial de les entitats locals.

Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de
2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió
anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres
oficials de població.

En conseqüència,S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2019, i que conté
la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’
exercici 2018. El resum que s’aprova és el següent:
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
1. Variacions en el número d’habitants
Conceptes

Homes

Població a 01/01/2018
Altes des de 01/01/2018 a 31/12/2018
Baixes des de 01/01/2018 a 31/12/2018
Altes

Dones

Total

1916

1855

3771

95

86

181

129

114

243

1

0

1
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2.

Variacions per Error en el sexe:

Baixes

Població a 31/12/2018

0

1

1883

1

1826

3709

2. Causes de variació del número d’habitants
Canvio de Residència
Conceptes

Altes de residents en el municipi

Naixement A l t r e
municipi

Estranger

22

20

129

Omissió

10
I .
Duplic. Caduc.
Indeb.

Defunció
Baixes de residents en el municipi

41

162

7

33

0

0

3. Alteracions municipals per canvi de domicili dintre del municipi
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Conceptes
Entre seccions
del municipi

Homes

Dones

Total

29

26

55

SEGON. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2019, que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats
en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’
octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i sobre
el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.

Aprovació Memòria Bous Festivitat de Sant Gregori 2019.
4. MEMÒRIA BOUS FESTIVITAT SANT GREGORI
Per unanimitat.
MEMÒRIA DE L’ALCALDIA
En referència a:

a. La Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous.

El qui subscriu, com a Alcalde-President d’aquest Ajuntament, formula la present
MEMÒRIA
De tots és coneguda l’arrelada tradició d’aquesta població, a l’igual que en altres poblacions
de la comarca, pel que fa a la celebració de les populars festes amb bous, correbous en
carrers o plaça, no fixa, construïda a l’efecte, reunint les suficients garanties de solidesa i
seguretat.
Aquestes festes tradicionals i populars ja es celebraven a la nostra població a l’any 1928
segons els programes de festes conservats de les Festes Majors que en aquella època i
fins l’any 1976 es celebraven al voltant de la diada del patró sant Gregori.
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Per tal de fer més palesa aquesta tradició popular, l’any 2014 vam recuperar la celebració
dels correbous per la diada del nostre patró, Sant Gregori, i aquest any 2019 tenim la
voluntat de continuar-ho i incloure-ho dintre de la programació de la Festivitat Patronal:

Dia 11 maig (dissabte)

8.00 h a 9.00 h Bou capllaçat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Santa Bàrbara. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 5DBD5D013B744F1189CBAE8A558FCA23 i data d'emissió 04/04/2019 a les 13:26:04

De la ramaderia d’Hilario Príncep Martínez, i per carrers de la població (s’adjunta
circuit).
Considerada que sigui la present Memòria pel Ple de la Corporació Municipal per a la
finalitat al principi esmentada, prega que s’informi favorablement i amb això pugui ser
realitzat-autoritzat degudament la celebració d’aquesta festa tradicional amb bous.
Proposta d’acord sobre increment retributiu del personal en l'exercici 2019.
5. INCREMENT RETRIBUTIU DEL PERSONAL EXERCICI 2019
Per unanimitat.

Fets
Vist el Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE núm. 312, de 27 de desembre de
2018), regula en el capítol 2 les despeses de personal al servei del sector públic i estableix,
a l’art. 3. Dos que, en l’any 2019, les retribucions del personal al servei del sector públic no
podran experimentar un increment global superior al 2,25 per cent respecte a les vigents a
31 de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objecte de
comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix i
sense considerar les despeses d’acció social que, en termes globals, no podran
experimentar cap increment en 2019 respecte a les de 2018. A aquest respecte, es
considera que les despeses en concepte d’acció social són beneficis, complements o
millores diferents a les contraprestacions pel treball realitzat la finalitat del qual és satisfer
determinades necessitats conseqüència de circumstàncies personals del citat personal al
servei del sector públic.

Fonaments de dret
El Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents
en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE núm. 312, de 27 de
desembre de 2018), regula en el capítol 2 les despeses de personal al servei del
sector públic i estableix, a l’art. 3. Dos que, en l’any 2019, les retribucions del
personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global
superior al 2,25 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018, en
termes d’homogeneïtat pels dos períodes objecte de comparació, tant pel que
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respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix i sense considerar les
despeses d’acció social que, en termes globals, no podran experimentar cap
increment en 2019 respecte a les de 2018. A aquest respecte, es considera que les
despeses en concepte d’acció social són beneficis, complements o millores diferents
a les contraprestacions pel treball realitzat la finalitat del qual és satisfer
determinades necessitats conseqüència de circumstàncies personals del citat
personal al servei del sector públic.
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A més de l'anterior, assenyala també el citat article 3.Dos que, si l'increment del
Producte Interior Brut (PIB) a preus constants el 2018 arribés o superés el 2,5 per
100, s'afegiria, amb efectes d'1 de juliol de 2019, un altre 0,25 per 100 d'increment
salarial. Per a un creixement inferior al 2,5 per 100 assenyalat, l’increment disminuirà
proporcionalment en funció de la reducció que s’hagi produït sobre aquest 2,5 per
cent, de forma que els increments globals resultants serien:
PIB igual a 2,1: 2,30%
PIB igual a 2,2: 2,35%
PIB igual a 2,3: 2,40%
PIB igual a 2,4: 2,45%
A efectes d’aquest apartat es considerarà l’estimació de l’avanç del PIB de cada any
publicada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Un cop publicat, i prèvia
comunicació a la Comissió de Seguiment de l’Acord per a la millora de l’ocupació
pública i de condicions de treball de 9 de març de 2018, mitjançant Acord de Consell
de Ministres s’aprovarà, en el seu cas, l’aplicació de l’increment. D’aquest Acord s’ha
de donar trasllat a les comunitats autònomes, a les ciutats autònomes i a la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
D'altra banda, disposa l’art. 3.Dos.final que es podrà autoritzar un increment
addicional del 0,25 per 100 de la massa salarial per, entre altres mesures, la
implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l'eficiència, la revisió
de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, l'homologació de
complements de destinació o l’aportació a plans de pensions. En les Administracions
i resta d’entitats del sector públic en situació de superàvit pressupostari en l’exercici
2018, aquest increment addicional podrà arribar fins el 0,3 per cent.
Altrament, l’esmentat Reial decret-llei igualment amb caràcter bàsic, al seu article 3.
Cinc.1 les quanties que els funcionaris d’Administració local han de percebre, en
concepte de sou i triennis, en les nòmines ordinàries de gener a desembre de
2019. En aquestes quanties es recull un increment del 2,25 per cent respecte les
previstes l’exercici 2018.
Igualment a l’article 3.Cinc.2 es recullen les quanties que els funcionaris han de
percebre en concepte de sou i triennis en les pagues extraordinàries de juny i
desembre de l’any 2019. En aquestes quanties es recull un increment del 2,25 per
cent respecte les previstes l’exercici 2018.
L’art. 6 del repetit Reial decret-llei estableix els imports corresponents al complement
de destí d’aplicació als funcionaris d’Administració local per remissió de l’art. 168 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al
servei de les entitats locals. Aquests imports del complement de destí incorporen el
2,25 per cent d’increment en relació amb els recollits a la Llei de pressupostos
generals de l’Estat de l’exercici 2018.
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Altrament, i específicament pel personal laboral, l’art. 3.Quatre del referit Reial decretllei 24/2018 disposa que la massa salarial del personal laboral, que podrà
incrementar-se en el percentatge màxim previst en l’apartat Dos d’aquest article, en
termes d’homogeneïtat pels dos períodes objecte de comparació, està integrada pel
conjunt de retribucions salarials i extrasalarials meritades per aquest personal l’any
anterior, tenint en compte l’increment anual consolidat de l’1,75 per cent autoritzat
per l’any 2018.
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S’exceptuen en tot cas: a) les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social;
b) les cotitzacions al sistema de Seguretat Social a càrrec de l’ocupador; c) les
indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments; d) les
indemnitzacions o suplerts per despeses que hagués realitzat el treballador.
Pels casos que l’increment retributiu no aplica ex lege, l’art. 37 del Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic, estableix que seran objecte de negociació, en el seu àmbit
respectiu i en relació amb les competències de cada administració pública i amb l’
abast que legalment procedeixi en cada cas, les matèries següents: a) l’aplicació de l’
increment de les retribucions del personal al servei de les administracions públiques
que s’estableixi en la Llei de pressupostos generals de l’Estat i de les comunitats
autònomes. b) La determinació i aplicació de les retribucions complementàries dels
funcionaris (...) e) Els plans de previsió social complementària; (...) g) els criteris
generals per determinar les prestacions socials i pensions de classes passives; (...) i)
Els criteris generals d’acció social.
Igualment, es va pactar que es portaria a terme l’increment global màxim determinat
per l’increment del Producte Interior Brut (PIB) establert en l’art. 3.Dos, segon
paràgraf del Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, amb efectes 1 de juliol de
2019, si bé, caldrà esperar a l’estimació de l’avanç del PIB a aquests efectes, així
com, al compliment de la resta de requisits establerts en el referit article.
En relació amb l’increment del 0,25% de la massa salarial, es podrà incrementar fins
el 0,3% donat que hi va haver superàvit pressupostari en l’exercici 2018 es va pactar
que s’incrementaria i es destinaria a la implantació de plans o projectes de millora de
la productivitat o l‘eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb
funcions equiparables, l’homologació de complements de destí o l’aportació a plans
de pensions, entre d’altres.
L’art. 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que per la validesa i eficàcia
dels Acords és necessària la seva aprovació expressa i formal pels òrgans de
govern de les Administracions Públiques.
D’acord amb l’exposat, i com a conseqüència de l'actual situació econòmica i
financera en què es troba aquest Ajuntament, és possible assumir en l'exercici 2019
el creixement de les retribucions del personal al servei del seu sector públic
coincident amb el límit dels màxims percentatges establerts a aquests efectes per la
normativa bàsica estatal en els termes dalt exposats.

En conseqüència,S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar per a l'any 2019, amb efectes 1 de gener, un increment lineal de les
retribucions dels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament del 2,25% respecte a les
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vigents a 31 de desembre de 2018, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la
comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest, i sense
considerar a tals efectes les despeses d’acció social.
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SEGON. Aprovar que si l'increment del Producte Interior Brut a preus constants el 2018
arribés o superés el 2,5 per 100 en els termes establerts a l’art. 3.Dos.segon paràgraf del
Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, s'afegiria, amb efectes 1 de juliol de
2019, de forma lineal per a tots els empleats públics d’aquest Ajuntament, un altre 0,25 per
100 d'increment salarial. Per a un creixement inferior al 2,5 per 100 assenyalat, l’increment
disminuirà proporcionalment en funció de la reducció que s’hagi produït sobre aquest 2,5
per cent, de forma que els increments globals resultants serien:
PIB igual a 2,1: 2,30%
PIB igual a 2,2: 2,35%
PIB igual a 2,3: 2,40%
PIB igual a 2,4: 2,45%
TERCER. Autoritzar un increment addicional del 0,3 % de la massa salarial en els termes
de l’art. 3.Dos.final del Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic per destinar-lo a la
implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l‘eficiència, la revisió de
complements específics entre llocs amb funcions equiparables, l’homologació de
complements de destí o l’aportació a plans de pensions, entre d’altres.
QUART. Traslladar aquest Acord a l’Oficina Pública del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies als efectes de l’art. 38.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’
octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
CINQUÈ. Notificar aquest Acord a la Unitat de Nòmines, Secretaria Intervenció Municipal i
Tresoreria.
SISÈ. Notificar aquest Acord al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i
a la Subdelegació del Govern als efectes escaients.

Sol·licitud de pròrroga al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del
Conveni per al finançament públic de 8 places al Centre de dia de Santa Bàrbara.
6. PRORROGA PER A L’ANY 2020 DEL CONVENI PER AL FINANÇAMENT PÚBLIC DE
PLACES EN EL SERVEI DE CENTRE DE DIA
Per unanimitat.
Atès que mitjançant Resolució d’assignació de places de 27 d’octubre de 2017 a les entitats
col·laboradores per a la prestació de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció
Pública del Departament de Treball, Afers Socials i famílies, es va assignar a l’ajuntament
que presideixo 8 places públiques per al Centre de dia de Santa Bàrbara.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies la signatura de la
prorroga per a l’any 2020 del Conveni per al finançament públic de 8 places i per un total de
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252 de dies a l’any que es presta el servei de centre de dia per a gent gran de Santa
Bàrbara que té una capacitat registral de 30 places amb número de registre al RESES
S08998.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya.
Aprovació expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 02/2019.
7. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2019
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Per majoria amb els vots faborables dels sis membres del PDeCAT, un del PP i dues
abstencions d'EP.

Fets
1. La Regidoria d’Hisenda a proposat de tramitar l’expedient de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit 2/2019, atès que hi ha unes despeses que no poden demorar-se fins a
l’exercici següent i la seva consignació pressupostària existent és insuficient o inexistent.
2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació del pressupost mitjançant crèdit
extraordinari i suplement de crèdit per donar cobertura a despeses que no poden demorarse fins el proper exercici, així com encarregar a intervenció l’emissió dels informes
corresponents.

Fonaments de dret
1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril,
disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’
exercici següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui insuficient
o no ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit extraordinari
.2. L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se
sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
3. L’article 177.4 del TRLRHL i l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a
l’expedient s’hi especificarà la corresponent aplicació pressupostària així com el
finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent líquid de tresoreria,
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres aplicacions
pressupostàries del pressupost vigent, sempre que no s’afecti al servei. L’expedient haurà d’
acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant amb normalitat amb l’
excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.
4. L’article 177.5 del TRLRHL i l’article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que
excepcionalment es consideraran recursos efectivament disponibles per finançar nous o
majors ingressos, d’operacions corrents, que expressament siguin declarats necessaris i
urgents els procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import total no superior el

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 04/04/2019 a les 12:22:00 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 04/04/2019 a les 12:24:54

5% dels recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en compte
la de les operacions projectades, no superior el 25% dels recursos corrents del pressupost i
que l’operació quedi cancel·lada abans de la renovació de la corporació que l’hagi concertat.
5. L’article 177.6 del TRLRHL i l’article 38 estableixen que els acords de les entitats locals
que tinguin per objecte l’habilitació o suplement de crèdit en cas de calamitats públiques o
de naturalesa similar d’excepcional interès general, seran immediatament executius, sens
perjudici de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es resoldran en el termini
de 8 dies des de la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució
dins del termini esmentat.
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6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local (LBRL) estableix
que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
7. L’article 47.1 de la LBRL disposa que els acords de les corporacions locals s’adopten
com a regla general, per majoria simple dels membres presents.
8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària coherent
amb la normativa europea.
9. L’article 3 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia que la Intervenció
elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà
amb caràcter independent.
11. L’article 21 de la LOEPSF, disposa que les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any
en curs i el següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva
presentació.
12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària l’
elaboració d’un pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin finançades
amb romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan
caldrà determinar la seva procedència.
13. L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se
sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
14. L’article 22.2.e i 47 de la LBRL estableix que l’aprovació de la modificació del
pressupost correspon al Ple per majoria simple.
15. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler
d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi
reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini d’exposició
al públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per
resoldre-les. Quan la modificació estigui aprovada definitivament caldrà publicar el
pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis.
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En conseqüència,S'ACORDA:
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit 2/2019 per al pressupost
del present exercici, per import de 434.184,00€, d’acord amb el següent detall:
CRÈDIT EXTRAORDINARI
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Aplic.Pressup.

Descripció

Crèdit inicial

3321-2200101

FONS DE BIBLIOTECA

165-6230005

ENLLUMENAT
CEMENTIRI

920-6260001
337-6220006

Modificació

Crèdit
definitiu

0,00

2.800,00

2.800,00

0,00

6.000,00

6.000,00

INSTAL·LACIÓ PLAGUICIDA POU
VELL

0,00

88.458,00

88.458,00

EXPROPIACIÓ
DE
ESTACIÓ DE TREN

0,00

CAMÍ

DEL

L'ANTIGA

117.000,00 117.000,00

SUPLEMENT DE CRÈDIT
Aplic.Pressup.

Descripció

Crèdit inicial

3321-1300002

PERSONAL
CULTURA

LABORAL

FIX:

334-1300003

PERSONAL
EMISSORA

LABORAL

FIX:

340-1300005

PERSONAL
ESPORT

LABORAL

FIX:

920-1300006

PERSONAL
BRIGADA

LABORAL

FIX:

323-1300007

Modificació

Crèdit
definitiu

42.786,00

922,00

43.708,00

22.120,00

497,00

22.617,00

17.117,00

385,00

17.502,00

54.719,00

1.184,00

55.903,00

PERSONAL LABORAL FIX: LLAR
INFANTS

75.340,00

1.695,00

77.035,00

920-1300008

PERSONAL
OFICINA

48.937,00

1.101,00

50.038,00

241-1310001

PERSONAL
TELECENTRE

19.954,00

449,00

20.403,00

231-1310002

PERSONAL
SOCIALS

55.629,00

1.251,00

56.880,00

920-1310003

PERSONAL LABORAL: OFICINES

36.878,00

830,00

37.708,00

340-1310004

PERSONAL LABORAL: ESPORTS

2.984,00

166,00

3.150,00

920-1310005

PERSONAL LABORAL: BRIGADA

143.000,00

323-1310007

PERSONAL
ENSENYAMENT

920-1510000

GRATIFICACIONS

920-1600000

SEGURETAT SOCIAL

165-2100003

REPARACIÓ
PÚBLIC

ENLLUMENAT

326-2120009

MANTENIMENT
MÚSICA

ESCOLA

DE

920-2140000

REPARACIÓ
TRANSPORT

MATERIAL

DE

1532-2190001

CARRERS I PLACES

LABORAL

FIX:

LABORAL:
LABORAL:

SERVEI

LABORAL:

21.544,00 164.544,00

44.327,00

5.371,00

49.698,00

6.000,00

3.000,00

9.000,00

273.000,00

13.056,00 286.056,00

20.000,00

10.000,00

30.000,00

23.000,00

5.000,00

28.000,00

15.000,00

8.000,00

23.000,00

50.000,00

10.000,00

60.000,00
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912-2260100

ATENCIONS PROTOCOLARIES I
REPRESENTATIVES

4.000,00

3.000,00

7.000,00

10.000,00

3.000,00

13.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

920-2260200

PUBLICITAT I PROPAGANDA EN
DIARIS, REVISTES I SIMILARS

151-2270600

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

1621-2500000

RECOLLDA D'ESCOMBRERIES

100.000,00

42.100,00 142.100,00

1623-2500001

TRACTAMENT D'ESCOMBRERIES

100.000,00

40.250,00 140.250,00

433-4620000

A AJUNTAMENTS

241-4650006

13.050,00

1.420,00

14.470,00

CONVENI CONSELL COMARCAL
ACTIVA'T

2.000,00

6.700,00

8.700,00

920-4650007

CONVENI CONSELL COMARCAL
INFORMÀTICS

2200,00

1260,00

3460,00

912-4800002

APORTACIÓ PARTITS POLÍTICS

564,00

200,00

764,00

150-6230000

MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS
TÈCNIQUES I UTILLATGE

6800,00

4000,00

10800,00

920-6250000

MOBILIARI

4000,00

4000,00

8000,00

1621-765000

TRANS.CAP. A COMARQUES
CONTENIDORS SOTERRATS

61.276,00

24.545,00

85.821,00

El finançament de la despesa serà el següent:
Aplic.Pressup.
87000

Descripció

Crèdit inicial

Romanent líquid de tresoreria

Modificació

527.826,50

Crèdit
definitiu

434.184,00 962.010,50

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
4. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Intervenció per a fer les oportunes anotacions i
assentaments.

Sorteig de les Meses per a la realització de les properes Eleccions Generals.
8. SORTEIG DE LES MESES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROPERES ELECCIONS
GENERALS
Per unanimitat.
SECCIÓ / SECCIÓN

TITULARS
TITULARES

MESA / MESA

A

/

PRESIDENT/A:
PRESIDENTE/A:

1r. VOCAL:
1er VOCAL:

1 DISTRICTE/DISTRITO 1

Sr.
/Sra.

ABRIL RUIZ, MARIA TERESA

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR Nº

7

Sr.
/Sra.

ASPA BELTRAN, FERRAN

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR Nº

150
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2n. VOCAL:
2º VOCAL:

Sr.
/Sra.

BONFILL
ISABEL

ALONSO,

MARIA

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR Nº

233

SUPLENTS / SUPLENTES
DE PRESIDENT/A:
DE
PRESIDENTE
/A:
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DE PRESIDENT/A:
DE
PRESIDENTE
/A:
Sr./Sra.
DE 1r. VOCAL:
D E
VOCAL:
/Sra.

1 e r
Sr.

DE 1r. VOCAL:
D E
VOCAL:
/Sra.

1 e r
Sr.

DE 2n. VOCAL:
D E
VOCAL:
/Sra.

2 º
Sr.

DE 2n. VOCAL:
D E
VOCAL:
/Sra.

2 º
Sr.

SECCIÓ / SECCIÓN

TITULARS
TITULARES

2n. VOCAL:
2º VOCAL:

ELECTOR N.
ELECTOR
Nº

ARASA RUIZ, JAVIER

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR
Nº

GAYA SOL, NURIA

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR
Nº

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR
Nº

FERRE PONT, ELOI

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR
Nº

CRUZ TOMAS, ZAIRA

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR
Nº

CID
GLYNN,
MONTSERRAT LUISA

1 DISTRICTE/DISTRITO 1

549

123

588

341

513

391

MESA / MESA

B

/

PRESIDENT/A:
PRESIDENTE/A:

1r. VOCAL:
1er VOCAL:

GABALDA CURTO, MARIA

DNI
DNI

Sr.
/Sra.

ROE MURIA, ANGELS

Sr.
/Sra.

LORENZO
CARLOS

Sr.
/Sra.

SOLER TORRES, ROGER

MENDEZ,

JOSE

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR Nº

429

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR Nº

52

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR Nº

557

SUPLENTS / SUPLENTES
DE PRESIDENT/A:
DE
PRESIDENTE
/A:
Sr./Sra.

PLA DOMINGO,
REGINA

ISABEL

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR
Nº

DE PRESIDENT/A:
DE
PRESIDENTE
/A:
Sr./Sra.

RODRIGUEZ
CRISTINA

GONZALEZ,

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR
Nº

304

404

DE 1r. VOCAL:
DNI

ELECTOR N.
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D E
VOCAL:
/Sra.

1 e r
Sr.

DE 1r. VOCAL:
D E
VOCAL:
/Sra.

1 e r
Sr.

DE 2n. VOCAL:
D E
VOCAL:
/Sra.

2 º
Sr.

DE 2n. VOCAL:
D E
VOCAL:
/Sra.

2 º
Sr.

SECCIÓ / SECCIÓN

TITULARS
TITULARES

2n. VOCAL:
2º VOCAL:

GIL,

JUAN

DNI

ELECTOR
Nº

PLA ARASA, AMAYA

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR
Nº

MOLINA EGEA, JAVIER

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR
Nº

VALLS ARRUFAT, LLUISA

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR
Nº

DISTRICTE/DISTRITO 2

MESA / MESA

688

294

164

639

A

/

PRESIDENT/A:
PRESIDENTE/A:

1r. VOCAL:
1er VOCAL:

1

ZAPATA
CARLOS

Sr.
/Sra.

ANDREU LUCIA, APOLONIA

Sr.
/Sra.

BONILLA SABORIDO, PEDRO
JOSE

Sr.
/Sra.

ALBESA MORENO, PATRICIA

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR Nº

53

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR Nº

200

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR Nº

30

SUPLENTS / SUPLENTES
DE PRESIDENT/A:
DE
PRESIDENTE
/A:
Sr./Sra.
DE PRESIDENT/A:
DE
PRESIDENTE
/A:
Sr./Sra.
DE 1r. VOCAL:
D E
VOCAL:
/Sra.

1 e r
Sr.

DE 1r. VOCAL:
D E
VOCAL:
/Sra.

1 e r
Sr.

DE 2n. VOCAL:
D E
VOCAL:
/Sra.

2 º
Sr.

DE 2n. VOCAL:
D E
VOCAL:
/Sra.

2 º
Sr.

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR
Nº

BURRIEL ROSADO, SAIDA

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR
Nº

BISBAL ARASA, DOLORES

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR
Nº

BARCO MARZO, CRISTIAN

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR
Nº

ACERO FORT, GUILLEM

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR
Nº

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR
Nº

CAPELLA
ESTEFANIA

GUERRERO,

BALADA GARCIA, JOSEP
FRANCESC

266

220

185

145

11

122
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SECCIÓ / SECCIÓN

TITULARS
TITULARES

DISTRICTE/DISTRITO 2

MESA / MESA

B

/

PRESIDENT/A:
PRESIDENTE/A:

1r. VOCAL:
1er VOCAL:

2n. VOCAL:
2º VOCAL:
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través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 5DBD5D013B744F1189CBAE8A558FCA23 i data d'emissió 04/04/2019 a les 13:26:04

1

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR Nº

201

SABATE FERNANDEZ, CLARA

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR Nº

427

OLLES ROIG, MONTSE

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR Nº

210

Sr.
/Sra.

NICOLAS
ANGEL

Sr.
/Sra.
Sr.
/Sra.

MASIA,

MIGUEL

SUPLENTS / SUPLENTES
DE PRESIDENT/A:
DE
PRESIDENTE
/A:
Sr./Sra.
DE PRESIDENT/A:
DE
PRESIDENTE
/A:
Sr./Sra.
DE 1r. VOCAL:
D E
VOCAL:
/Sra.

1 e r
Sr.

DE 1r. VOCAL:
D E
VOCAL:
/Sra.

1 e r
Sr.

DE 2n. VOCAL:
D E
VOCAL:
/Sra.

2 º
Sr.

DE 2n. VOCAL:
D E
VOCAL:
/Sra.

2 º
Sr.

SOMOLINOS DIAZ, JAIME

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR Nº

492

LLASAT DURAN, CLARA

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR Nº

14

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR Nº

547

PUIG SEGURA, MERCE

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR Nº

306

OLIVE CASANOVA, DAVID

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR Nº

206

DNI
DNI

ELECTOR N.
ELECTOR Nº

288

VALLES
CARLOS

MORENO,

PONT FANDOS, MARIUS
JOSEP

Secretari acctal.

Alcalde President

Isabel Verge Caballé

Alfred Blanch Farnós

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
ISABEL VERGE CABALLÉ - DNI ** (SIG) el dia 04/04/2019 a les 12:22:00 i ALFRED BLANCH FARNÓS - DNI ** (SIG) el dia 04/04/2019 a les 12:24:54

