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PLE EXTRAORDINARI DE 28 DE FEBRER DE  2012 

 

A  2/4 de 5 de la tarda del 28 de febrer de 2012, es constitueix, en sessió 

extraordinària, el ple de l’Ajuntament de Montesquiu, a la Sala de Plens de  la 

Casa de la Vila convocats prèviament per avui a la mateixa hora i presidits per: 

 

L’alcaldessa Sra. Elisabet Ferreres Vergés, del grup d’ERC els regidors 

següents: 

 

Sr. Esteve Sidera Jubany ERC 

Sr. Xavier Soler Llopis ERC 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC 

Sra. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP 

Sr. Albert Roma Martí CIU 

 

 

Assistits pel Secretari-Interventor Isidre Llucià Sabarich. S’informa que es 

procedirà a gravar el ple sense que ningú manifesti cap objecció. 

 

Oberta la sessió i declarada pública per la presidència a 2/4 i 5 minuts de 6 de la 

tarda, una vegada comprovada l’existència de quòrum d’assistència necessari es 

procedeix a tractar els punts següents: 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació del Compte General de l’exercici 2010. 

2. Aprovació inicial del Pressupost de l’exercici del 2012. 

3. Aprovació de la Taxa de llicències urbanístiques. 

4. Aprovació de l’Ordenança per utilització de la Pista Poliesportiva 

5. Sol·licitud de compensació econòmica per abonament de  

retribucions a càrrecs electes per a l’any 2012. 

 

 

1.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 

Examinat per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament el COMPTE 

GENERAL, d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici de 2010, i en atenció als 

informes preceptius emesos en els seus expedients, es desprèn que es troben 

conformes al que disposa la normativa vigent. 

Atès que havent-se produït reclamacions en contra durant els quinze dies i vuit 

més, en què va estar a exposició pública, mitjançant anunci publicat en el 

Butlletí Oficial de la Província del dia 18 d’octubre de 2012 es va procedir a 

efectuar un 2n informe tal com disposa l’article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals. 

A la vista del que s’esmenta, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- Aprovar al Compte General de l’Ajuntament de Montesquiu  
corresponent a l’exercici econòmic de 2010, integrat per: 
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 Estat i comptes anuals de l’ajuntament. 

Segon.- Remetre’n còpia a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal 

de Comptes de l’Estat, òrgans als quals s’ha de rendir el Compte General, en 
virtut de la seva competència sobre fiscalització externa dels mateixos. 

Intervencions dels regidors/es 
 
La regidora Liliana Vilanova intervé per manifestar que en la no publicació del pressupost del 
2010 el secretari habilita una mena d’imperatiu legal quan en realitat hauria d’exposar és “ la 
nul·la absoluta” (sic) per falta de publicació i “per fer les coses des de zero informe del tot parcial i 
que desconeixem en quins motius o interessos respon  quan el secretari ha d’exposar la realitat 
jurídica si és o no ajustada a la realitat” (sic) que el Secretari faci un informe i “que actuï posant-
se en el lloc d’un Jutge ho trobem una mica d’irresponsabilitat” (sic) 
 
Votaran en contra perquè no volen ser còmplices d’un error en el que no hi tenen cap mena de 
responsabilitat. Demanen que consti en acta que caldria exigir responsabilitats polítiques i 
tècniques. 
 
El Regidor Albert Roma, manifesta que hi votarà en contra per considerar-se al marge de tot 
aquest procés. 
 
La Batllessa manifesta que assumeixen plenament l’informe del secretari sobre qui tenen total 
confiança. Votaran a favor, per imperatiu legal, d’acord amb l’informe del Secretari. 

 

 

 

Procés de votació:  
Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM A favor 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM A favor 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM A favor 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC-AM A favor 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP En contra 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP En contra 

Sr. Albert Roma i Martí CiU En contra 

 

S’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor, i 3 en contra) 

 

 

2.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2012 

L’Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a 

l’exercici 2012 i al mateix temps, el Secretari-Interventor ha emès els informes 

preceptius que figuren a l’expedient. El pressupost conté la documentació i els 
annexos previstos al RD legislatiu 2/2004. 

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

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer d’acord amb el que 

estableixen els articles 162 a 171 del RD legislatiu 2/2004; els articles 2 a 23 del 

RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
general d’estabilitat pressupostària. 

A la vista dels fets exposats i els antecedents esmentats i el contingut dels 
informes emesos, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
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Primer.- 1.- Aprovar el Pressupost Municipal per a l’exercici de 2012, en la 

forma prevista en la vigent legislació sobre el règim local, Llei 51/2002, de 28 de 

desembre i Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, segons el següent resum a 

nivell de capítols, així com les seves bases d’execució i la Plantilla de Personal 

que s’adjunten com a annex I i II: 

1.- DESPESES 

PRESSUPOST ECONÒMIC 

 
 
 
Operacions corrents 

Capítol Denominació Pressupost 

I Despeses de personal 296.860,00 

II Bens corrents i de servei 308.074,00 

III Despesa financera 9.779,00 

IV Transferències corrents 45.652,00 

    

 
Operacions de 

capital 

VI Inversions reals  

VII Transferències de capital  

VIII Actius financers  

IX Passius financers 27.600,00 

 
TOTALS 

 
687.965,00 

2.- INGRESSOS 

PRESSUPOST ECONÒMIC 

 
 
 
Operacions corrents 

Capítol Denominació Pressupost 

I Impostos directes 220.800,00 

II Impostos indirectes 4.000,00 

III Taxes i altres ingressos 186.562,00 

IV Transferències corrents 272.603,00 

V Ingressos patrimonials 4.000,00 

    

Operacions de 
capital 

VI Alienació d’inversions reals  

VII Transferències de capital  

VIII Actius financers  

IX Passius financers  

 
TOTALS 

 
687.965,00 

Segon.- Sotmetre’l a informació pública durant el termini de 15 dies hàbils, 

mitjançant edicte publicat en el B.O.P. i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 

per tal que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar, per escrit, 

les al·legacions que considerin convenients. En cas de no presentar-se’n cap, 
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 

 
ANNEX I.- PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL PER A L’EXERCICI DE 2012 
 
La Plantilla comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual. Per a 
l’exercici de 2012.  
 
La plantilla orgànica que regirà durant l’exercici de 2012, és la que correspon al següent detall: 
 
 

DENOMINACIÓ PLACES VACANTS 

FUNCIONARIS 
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HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL 
Secretari/a – Interventor /a        

1 0 

ADMINISTRACIÓ GENERAL 
Tècnic/a Administració General  
  
Administratiu/va 

 
1 
 
1 

 
0 
 
0 

PERSONAL LABORAL FIX 
 
BRIGADA 
Cap brigada           
Peó brigada             
          
SERVEI DE NETEJA  
Personal neteja 
 
PERSONAL LLAR INFANTS 
Educadores 

 
 
 
1 
1 
 
 
2 
 
 
2 

 
 
 
0 
0 
 
 
0 
 
 
0 

 
 
 
ANNEX II.- BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
        
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2012 
 
CAPÍTOL I. NORMES GENERALS 
 
BASE PRIMERA.- Principis generals  
D’acord amb allò que disposa l'article 165 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals i l’article 9.1 del R.D. 500/1990 de 20 d'abril, 
s'inclouen al pressupost les següents Bases d'Execució per tal d'adaptar les disposicions generals a 
l'organització i circumstàncies particulars d'aquesta Entitat Local. 
 
BASE SEGONA.- Normativa reguladora  
El pressupost general de l'Ajuntament de Montesquiu es presenta d’acord amb el que disposen 
l'Ordre ministerial de 20 de setembre de 1989, pel que fa a l'estructura, i el Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la 
Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i el Reial decret 500/1990, de 
20 d'abril, quant a contingut, gestió, execució, liquidació i consolidació d'aquests pressupostos.  
 
La gestió del pressupost general es fa d'acord amb aquestes bases d'execució, d’acord amb el Reial 
decret 500/1990 esmentat i d'acord amb el que disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Llei 18/2001, de 
12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i el DL 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. En tot cas la Llei general pressupostària tindrà caràcter 
de norma supletòria. 
 
La comptabilitat de l'execució del pressupost i la seva liquidació es faran d'acord amb aquestes bases 
d'execució, amb el que disposen les lleis esmentades en els apartats anteriors i específicament amb 
la Instrucció de comptabilitat per a l'administració local, EHA/4042/2004 de 23 de novembre, i 
l'Ordre Ministerial EHA/3565/2008 de 3 de desembre de 2008, per la que s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals. 
 
BASE  TERCERA.- Composició del pressupost general  
1.- El pressupost general de l'Ajuntament de Montesquiu per a l'exercici 2012 està integrat només 
pel de l’Ajuntament, atès que no té organismes autònoms administratius.  
2.- El pressupost general per a l’exercici 2012 és compon de: 

a. El pressupost d’ingressos, d’un import de 687.965,00 € 
b. El pressupost de despeses, d’un import de 687.965,00 € 

3.- Les quantitat consignades per a despeses fixen, inexorablement, el seu límit. Qui contravingui 
aquesta disposició serà directament i personalment responsable del pagament, sens perjudici que les 
esmentades obligacions siguin nul•les respecte a l’Ajuntament, atès allò que disposa l’article 173.5 

del Reial Decret Legislatiu 28/2004, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
BASE QUARTA.-  La classificació dels recursos i de les obligacions. 
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En relació a les despeses s'aplicarà la classificació per programes  i econòmica establerta a l'annex I i 

annex III, respectivament, de l'Ordre Ministerial EHA/3565/2008 de 3 de desembre de 2008, a nivell 
de grup de programes pel que fa a la classificació per programes i a nivell de concepte pel que fa a la 
classificació econòmica. 
 
En relació als ingressos s'aplicarà l'estructura ajustada a la classificació establerta a l'annex IV de la 
citada OM, amb els conceptes i subconceptes que s'hi detallen. 
 
BASE CINQUENA: Definició de l’aplicació pressupostària, vinculació jurídica dels crèdits i control 
fiscal. 
L’aplicació pressupostària està constituïda per la conjunció de les classificacions per programes a 
nivell de grup de programes i de la classificació econòmica, a nivell de concepte. El control comptable 
s'estableix sobre les aplicacions pressupostàries. 
 
Els crèdits consignats per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la 
qual hagin estat autoritzats en el pressupost o per les seves modificacions degudament aprovades. 
Els crèdits autoritzats tenen caràcter limitatiu i vinculant. No obstant el caràcter limitatiu dels crèdits 
per a despeses, es consideren  ampliables aquells la quantia dels quals vingui determinada en funció 
de d’ingrés obtingut per un concepte específic o siguin causa directa d'un ingrés correla¬tiu. 
El nivell de vinculació serà, respecte de la classificació per programes , l’àrea de la despesa i, 
respecte a la classificació econòmica, el capítol. El control fiscal s'estableix sobre el nivell de 
vinculació jurídica. 
 
Les obligacions de pagament només seran exigibles de la Hisenda local quan resultin de l’execució 
del pressupost o de sentència judicial ferma.  
 
Si pel pagament fos necessari un crèdit extraordinari o un suplement de crèdit, s’haurà de sol•licitar 
al Ple dins dels tres mesos següents al dia de la notificació de la resolució judicial. 
 
No es podran adquirir compromisos de despeses per una quantia superior a l’import dels crèdits 
autoritzats. 
 
CAPÍTOL II.- MODIFICACIONS DE CRÈDIT 
 
BASE SISENA: Les modificacions pressupostàries. 
Les modificacions dels crèdits pressupostats hauran de respectar la regulació establerta en els 
articles 172 i 182 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 34 a 51 del R.D. 
500/1990 de 20 d'abril. 
 
Quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins a l'exercici següent i no 
existeixi al pressupost crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el President ordenarà la 
incoació de l'expedient de concessió de crèdit amb el previ informe de l’Interventor. La seva 
tramitació vindrà regulada en les presents Bases d’execució. 
 
Els acords de l'Ajuntament que tinguin per objecte l'habilitació o el suplement de crèdits en casos de 
calamitats públiques o de naturalesa similar d'interès general excepcional s'executaran 

immediatament, sense perjudici de les reclamacions que es promoguin en contra, les quals s’hauran 
de substantivar en els vuit dies següents a la presentació. Es consideren desestimades si no es 
notifica la seva resolució al recurrent en el termini esmentat. 
 
D'acord amb el que s’estableix en l'apartat 4 de l'article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per finançar el crèdit extraordinari 
o el suplement de crèdit es podran fer servir les fonts següents: 
 

a) El romanent líquid de tresoreria, procedent del tancament del pressupost de l'exercici 
anterior , el qual es calcularà d'acord amb les disposicions reglamentàries que desenvolupin 
l'article 172.2 de la Llei 39/1988 i 101 a 104 del Reial Decret 500/1990. 
b) Nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en l'exercici corrent. En 
aquest cas, s'haurà de justificar que la resta dels ingressos es realitzen amb normalitat, per 
la qual cosa es preveu que s’acompleixin les previsions pressupostàries. 
c) Baixes de crèdits de despeses d'altres partides del pressupost que es rebaixen en la 
mateixa quantia sense pertorbació del servei respectiu. 
d) Excepcionalment, i per a acords adoptats per majoria absoluta del nombre legal dels 
membres de la corporació establert per l'article 47.3.g de la Llei 7/1985, les operacions de 
crèdit previstes a l'article 177.5 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. 
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BASE SETENA.- Crèdits extraordinaris i suplements  
La seva aprovació correspondrà al Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits 
que els pressupostos , essent d’aplicació així mateix les normes sobre informació, reclamacions i 
publicitat de l’article 169 del TRLRHL. 
 
L’expedient especificarà la partida concreta a incrementar i el mitjà o recurs que ha de finançar 
l’augment que es proposa. 
 
BASE VUITENA.- Ampliació de crèdits 
1. L’Ampliació de crèdit segons l’art.39 del RD 500/1990 és la modificació a l’alça del Pressupost de 
despeses concretada en un augment del crèdit pressupostari en alguna de les partides relacionades 
expressa i taxativament en aquesta Base i en funció dels recursos a elles afectats, no procedents 
d’operacions de crèdit. Per a que es pugui procedir a la ampliació serà necessari el previ 
reconeixement en ferm de majors drets sobre els previstos en el pressupost d’ingressos que es trobin 
afectats al crèdit que es pretén ampliar. 
 
2. Es declaren ampliables, sempre en base a majors ingressos – en cap cas procedents d’operacions 
de crèdit – o ingressos explícitament afectats, totes aquelles partides que, com a producte del 
normal funcionament dels serveis, requereixen una major dotació pressupostària per a poder assolir 
els objectius previstos en el pressupost inicial. 
 
3. L’ampliació de crèdits exigirà la tramitació d’un expedient que, incoat per la unitat administrativa 
competent del centre gestor del crèdit, serà aprovat per l’Alcalde, mitjançant Decret, previ informe 
de l’Òrgan Interventor. 
 
BASE NOVENA.- Transferències de crèdit  
Es podrà imputar l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides pressupostàries corresponents a 
diferents nivells de vinculació jurídica, mitjançant transferència de crèdit, amb les limitacions 
previstes a l’article 169 del TRLRHL (art.169) i a l’article 41 del RD. 500/1990. 
 
La seva aprovació, previ informe de l’interventor, correspondrà a l’Alcalde, sempre i quant tinguin 
lloc entre partides del mateix grup de programa o quan les baixes i altes afectin a crèdits de 
personal. Aquests expedients seran efectius des del moment de la seva aprovació. 
 
Si l’expedient de transferència és entre diferents grups de programes, li correspondrà la seva 
aprovació, previ informe de l’Interventor , al Ple de la Corporació , amb subjecció a les normes sobre 
la seva informació, reclamacions i publicitat que s’estableix en els articles 169 a 171 del TRLRHL.   
 
BASE DESENA.- Generació de crèdits 
Podran generar crèdits en els estats de despeses dels pressupostos els ingressos de naturalesa no 
tributària especificats en l’article 43 del RD 500/1990 de 20 d’abril. 
 
Justificada l’efectivitat de la recaptació dels drets o l’existència formal del compromís o el 
reconeixement del dret segons els cassos, es procedirà a tramitar l’expedient. 
 

Seran requisits obligatoris per a procedir a la generació i reposició de crèdits: 
a. L’ingrés a la tresoreria municipal de l’aportació o l’existència formal d’un compromís 
ferm derivat d’un acte en el qual qualsevol administració pública o persona privada s’obligui 
de manera directa o condicionada mitjançant acord o concert amb l’entitat. 
Així mateix serà precís que l’entitat assumeixi amb les formalitats legals pertinents, aquelles 
obligacions derivades de l’acord o concert que li pertoquin. 
Si els compromisos d’aportació s’han de fer extensius a exercicis posteriors, serà necessària 
l’aportació a l’entitat de les garanties suficients i l’aplicació a càrrec del pressupost que 
correspongui estarà condicionada a la seva efectivitat. 
b. El reconeixement del dret quan es tracti de vendes de béns del patrimoni municipal, 
bé l’execució dels crèdits estarà condicionada a l’efectiva recaptació dels drets que no 
podran destinar a finançar la despesa corrent, llevat en el cas de parcel•les sobrants a la via 
pública o efectes no utilitzables pels serveis públics. 

 
BASE  ONZENA.-  Règim de la incorporació de Romanents  
D'acord amb el que s’estableix en l'article 47 del RD 500/1990, poden ser incorporats als 
corresponents crèdits del pressupost de l'exercici següent els romanent de crèdit no utilitzats en 
l'exercici anterior, en les condicions i amb les formalitats previstes en aquest article 47 del RD 
500/1990 i en el 97 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. 
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El romanent incorporat solament pot ser utilitzat durant l'exercici de 2012, d'acord amb el que 
s'estableix en l'apartat 4 de l'article 47 mencionat. Al final de l'exercici s’ha d’anul•lar el romanent 
incorporat i no utilitzat. Aquesta limitació, i d'acord amb el que preveu l'apartat 5 de l'article 47 en 
qüestió, no s’ha d’aplicar al romanent de crèdit que empari projectes finançats amb ingressos 
afectats, els quals s'han d'incorporar obligatòriament, llevat que es desisteixi de forma total o parcial 
d'iniciar o continuar l'execució de la despesa o que esdevingui impossible realitzar-la. 
 
Per poder procedir a la incorporació que es regula en aquesta base, hi ha d’haver prou mitjans de 
finançament equivalents a l'import de les incorporacions acordades.  
 
Es consideren mitjans financers: 

a) El romanent líquid de tresoreria 
b) Nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent 

 
BASE   DOTZENA.- Romanents de crèdit per a despeses amb finançament afectat 
En cas d'incorporació del romanent de crèdit per a despeses amb finançament afectat, es tindrà en 
compte el que s’estableix en l'apartat 3 de l'article 48 del RD 500/1990. 
 
L'expedient incoat per a la incorporació de romanent ha d'incloure l'informe de la Intervenció sobre la 
possibilitat de finançament i sobre la resta de punts a què s’al•ludeix en paràgrafs anteriors. S’ha 
d’executar immediatament després del decret de la Presidència. 
 
Així mateix, serà competència de l'alcalde anul•lar, durant l'exercici, el romanent de crèdit incorporat 
quan es tingui la certesa que no s'ha d'utilitzar en la resta de l'exercici. Es poden utilitzar, si escau, 
els recursos financers que es desafeccionin d'aquest romanent de crèdit per al finançament d'altres 
modificacions del pressupost. 
 
BASE  TRETZENA.- Òrgan competent en la tramitació i resolució dels expedients  
L'article 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals estableix que els òrgans competents per autoritzar els expedients 
de modificació dels crèdits són: 
 
El Ple de la corporació: 

a) Per a expedients de transferències de crèdits que suposin modificacions entre diferents 
àrees de despesa (primer dígit de la classificació per programes) 
b) Per a expedients que originin habilitacions de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdits 
L’Interventor haurà d’informar prèviament sobre tots aquests expedients de modificació de 
crèdits. 

L'alcalde, mitjançant un decret i amb l’informe de la Intervenció: 
a) Per a transferències de crèdits, augments i baixes del capítol 1r. que afecten les despeses 
de personal, fins i tot quan siguin d’àrea de despesa diferent. 
b) Per a expedients de transferències dins del mateix grup de programa, encara que siguin 
entre capítols de centres diferents. 
c) Per a expedients motivats pels crèdits ampliables. 

d) Per a expedients de generació de crèdits.  
e) Per a expedients d'incorporació de romanent de crèdit procedents de la liquidació dels 
pressupostos de l'exercici anterior, així com de l'anul•lació de romanent de crèdits 
incorporats que no s'hagin utilitzat 

Els expedients de modificacions pressupostàries que hagin de ser aprovats pel Ple de la corporació 
han de seguir les normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat que se segueixen per 
als pressupostos 
 
CAPÍTOL III. EXECUCIÓ DEL PESSUPOST 
 
BASE CATORZENA.- Regulació dels compromisos de despeses plurianuals  
Hom podrà contraure compromisos de despesa que hagin d’estendre’s a exercicis futurs per a 
finançar inversions i transferències de capital, sempre que la seva execució s’iniciï en aquest exercici 
i que el volum total per a les despeses compromesos per als quatre següents no superi els límits 
legalment establerts en l’article 82 del RD 500/1990 de la suma dels crèdits inicials consignats en 
cada article. Com a requisit previ a la seva autorització , l’interventor haurà de certificar que no se 
superen els límits establerts. 
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BASE QINZENA.- Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses del pressupost només podran 

contenir-se obligacions derivades d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o despeses en 
general que es realitzin en l'any natural del propi exercici pressupostari. 
 
No obstant s'aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement, les 
obligacions  següents: 

a) Les que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal de l'Entitat. 
b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis 
posteriors. 
 

BASE SETZENA.-  Disposició de les despeses. 
Dintre de l’import dels  crèdits autoritzats en el pressupost, correspondrà la disposició de les 
despeses: 
1.- Al President de la Corporació: 

a. Les despeses de caràcter ordinari. 
b. Les despeses per la contractació d'obres, serveis i subministraments que estableixi 
la legislació bàsica de l’Estat. 
c.  Les despeses que es derivin d'adopció de mesures necessàries i adequades, en cas 
de catàstrofe o infortunis públics o greu risc de les mateixes. 
d. La liquidació d'obligacions derivades de compromisos de despesa legalment 
contractats. 

2.-  Al Ple: 
a. Les despeses precises per a la contractació d'obres, serveis i subministraments que 
superin els límits establerts pel President. 
b. Les despeses de les quals la Llei li atribueixi expressament la competència. 

 
BASE DISSETENA.- Ordenació de pagaments.  
L’ordenació de pagaments correspon al President de la Corporació, que s'ha de subjectar en el seu 
exercici a: 

- Als crèdits pressupostats. 
- Als acords o resolucions de disposició de la despesa. 
- A les prioritats legalment establertes. 

 
BASE DIVUITENA.- Classificació dels pagaments. 
Als efectes d'ordenació de pagaments es classificaran aquests en: 

a. Pagaments de caràcter preferent. Els del personal i els d'obligacions reconegudes i 
liquidades d'exercicis anteriors, incloses en relació nominal de creditors. 
b. Pagaments obligatoris. Són pagaments obligatoris els que dimanin del 
reconeixement i liquidació d'obligacions de tal caràcter. 
c. Pagaments voluntaris. Són pagaments voluntaris  els que no es trobin inclosos en 
l'apartat anterior i que poden realitzar-se discrecionalment i lliurament per l'Entitat, amb la 
finalitat de millorar i crear serveis i atencions de la seva competència. 

 
BASE DINOVENA.- Pagaments a justificar. 
1.  Es lliuraran i consideraran com a pagaments a justificar les quantitats que s'hagin de satisfer per 
a l'execució de serveis, sense que en sigui possible l’existència física dels comprovants corresponents 

en el moment de fer els pagaments, circumstància que jutjaran en cada cas l'Ordenador i 
l'Interventor. 
 
2.- Els manaments que s’expedeixin en aquestes condicions s'aplicaran als corresponents crèdits 
pressupostaris, queden els perceptors obligats a justificar la seva inversió en el termini que en cada 
cas marqui l'Ordenador i l'Interventor i que no podrà excedir de tres mesos. 
 
BASE VINTENA.- Normes especials en matèria de subministrament.   
1.- Quan el contracte es refereixi a subministraments menors que hagin de ser verificats directament 
en establiments comercials oberts al públic, podrà substituir-se el corresponent plec de condicions 
per una proposta raonada d'adquisició, signada pel responsable polític i tècnic del Centre Gestor. Es 
consideren subministraments menors, a aquests efectes, aquells que estan tipificats a l’article 138.3 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, por el que se aprova el text refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, quin import és de 18.000,00 €.  
 
2.- En els contractes menors definits en l'article 138.3, la tramitació de l'expedient només exigirà 
l'aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, d’acord amb els 
requisits que la normativa vigent determini.   
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3.-Amb excepció dels supòsits singulars legalment previstos, en els expedients dels contractes 

menors, s'haurà de fer constar que, prèviament a l'adjudicació s'ha consultat, al menys, a tres 
empreses.  
 
4.- Els subministraments, menors de menys de 3.000,00 € es podran efectuar mitjançant un 
justificant que s'expedirà per la intervenció municipal. 
 
BASE VINT-I-UNENA.- Les fases de l'execució del pressupost de despeses. 
Les fases de l’execució del pressupost, són: 

a) Autorització de la despesa:  Es l'acte en virtut del qual l’òrgan competent acorda fer una 
despesa, calculada de forma certa o aproximada, dins el límit de la consignació prevista en 
el nivell de la vinculació jurídica del crèdit pressupostari, i es reservar a l'efecte la totalitat o 
part de l'esmentat crèdit pressupostat. 
L’autorització constitueix l'inici del procediment d'execució de la despesa, que es materialitza 
amb l'aprovació dels actes preparatoris de la contractació administrativa. No implica 
relacions amb tercers externs a la Corporació. 
b) Disposició o compromís de la despesa: és l'acte mitjançant el qual la Corporació es 
compromet a fer una despesa concreta, prèviament autoritzada, per un import fixat i amb 
unes condicions determinades, que té rellevància jurídica envers tercers. 
La disposició o compromís de despesa es materialitza entre d'altres amb l'adjudicació del 
contracte i haurà d'efectuar-se sobre una despesa prèviament autoritzada i el seu import 
mai podrà ser superior a l'import autoritzat. 
c) Reconeixement i liquidació de l'obligació: És l'acte en virtut del qual es declara l'existència 
d'un crèdit exigible contra l'ens, derivat d'una despesa autoritzada i compromesa. 
d) Ordre de pagament: És l'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagaments, en base a 
una obligació reconeguda i liquidada, expedeix la corresponent ordre contra la tresoreria 
local. 
L’expedició d'ordres de pagament es realitzarà d'acord amb el pla de disposició de fons que 
estableixi el President de la Corporació, que en tot cas, haurà de respectar la prioritat de les 
despeses de personal, de les obligacions contretes en exercicis anteriors i les que per 
imperatiu legal o resolució judicial es determinin. 

 
Realització del pagament. Per fer efectiu el pagament n'hi haurà prou amb la factura original sense el 
Rebut de la persona o entitat interessada, però l'esmentat rebut s'exigirà a la pròpia factura, en el 
document en virtut del qual es fes el pagament, o en el corresponent lliurament, pel tresorer, si paga 
de present; i si paga fora de la localitat, es justificarà mitjançant l'acusament de recepció, lletra de 
canvi o gir postal corresponent. 
 
Els pagaments que  s'efectuïn com a conseqüència de contractes d'obres i serveis s'ajustaran al que 
disposa el Reglament de Contractació i en els plecs de condicions que regulin l'adjudicació. 
 
BASE VINT-I-DOSENA.- Acumulació de  fases en l'execució.  
Queda autoritzada l’acumulació de les fases d'autorització, disposició o compromís de la despesa amb 
el reconeixement o liquidació de l'obligació a que es refereixen la normativa vigent. 
 
Documents justificatius. Podrà ordenar-se el pagament  amb el document "0" degudament completat 

amb el rebut de l'interessat, i també amb el document "P" fent constar l'ordre del seu pagament. 
 
 
CAPÍTOL IV. DESPESES DE PERSONAL 
 
BASE VINT-I-TRESENA.- Despeses de personal. 
1.- L'aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball pel Ple suposa l'aprovació de la 
despesa dimanant de les retribucions bàsiques i complementàries. 
 
2.- Les nòmines mensuals compliran la funció de document "ADO", que s'elevarà al President de la 
Corporació, a efectes d'ordenació del pagament.  
 
3.- El nomenament de funcionaris o la contractació de personal laboral, en el seu cas, originarà la 
tramitació de successius documents "ADO" per l'import resultant de les corresponents nòmines. 
 
4.- Les quotes per la Seguretat Social originaran mensualment documents "ADO" per import igual a 
les cotitzacions corresponents, que s'elevaran al President de la Corporació, a efectes d'ordenació del 
pagament. Les possibles variacions originaran documents complementaris o inversos d'aquell. 
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5.- Per la resta de les despeses del Capítol I del Pressupost, si són obligatòries i conegudes, o 

variables, en raó de les activitats a realitzar o de les circumstàncies personals dels perceptors, es 
gestionaran d'acord amb les normes generals. 
 
BASE VINT-I-QUATRENA.- Treballs extraordinaris del personal. 
Només l'Alcalde, els Regidors delegats i el Secretari-Interventor poden ordenar la prestació de 
serveis en hores fora de la jornada legal i en la dependència on es consideri necessària la seva 
realització. Aquests treballs es remuneraran mitjançant gratificacions per serveis extraordinaris o 
complement de productivitat. 
 
BASE VINT-I-CINQUENA.- Dietes i indemnitzacions especials. 
Les despeses d'utilització de vehicles i les indemnitzacions per viatges en interès de l'Entitat, tant 
dels càrrecs electes com del personal autoritzat, se satisfaran amb càrrec al concepte 230 de l'Estat 
de Despeses del Pressupost, en virtut de l'ordre de la Presidència, que visarà l'Interventor, essent 
abonades segons les determinacions i quanties que estableix el Decret 138/2008, de 8 de juliol, 
d’indemnitzacions per raó del servei, el contingut dels quals són els següents: 

a. Totes les depeses per raó del servei, amb el justificant corresponent. 
b. Desplaçaments en vehicle propi: 0,30 €/Km.  
c. Assistència a reunions i visites per a gestions en exercici del càrrec: 50,48 €/dia 
d. Despeses sense justificant: 

1. Manutenció de dinar: 19 € 
2. Manutenció de sopar: 19 € 
3. Manutenció de dinar i sopar: 38 € 

 
 
CAPÍTOL V.- EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
BASE VINT-I-SISENA.- Normes generals d’ingressos. 
Tota proposta de gestió, liquidació o recaptació d'ingressos, qualsevol que sigui la seva naturalesa i 
abast, haurà d'ésser fiscalitzada i comptabilitzada per Intervenció i aprovada o coneguda o per 
l'Alcalde, Ple o Òrgan delegat en el seu cas. 
 
La gestió, inspecció i recaptació dels ingressos que no s'efectuïn per rebut de padró, es subjectarà a 
les normes de la Llei General Tributària, al Reglament General de Recaptació i a les ordenances 
fiscals que corresponguin. 
 
BASE VINT-I-SETENA.- Reconeixement de drets 
Procedirà el reconeixement de drets tan aviat com es conegui l'existència d'una liquidació a favor de 
l'Entitat. A aquests efectes, fiscalitzada la liquidació de conformitat, es procedirà a la seva aprovació 
i, simultàniament, al seu assentament en comptabilitat de conformitat amb les següents regles: 

1. En les liquidacions de contret previ i ingrés directe es comptabilitzarà el 
reconeixement del dret quan s'aprovi la liquidació de què es tracti. 
2. En les autoliquidacions i ingressos sense contret previ, quan es presentin i s'hagi 
ingressat el seu import. 
3. En el supòsit de subvencions o transferències a percebre d'altres Administracions, 
Entitats o particulars, condicionades al compliment de determinats requisits, es 

comptabilitzarà el reconeixement en el moment de l'acord formal. 
4. La participació en Tributs de l'Estat es comptabilitzarà mensualment, en forma 
simultània, el reconeixement i cobrament del lliurament. 
5. En els supòsits d'interessos i altres rendes, el reconeixement del dret s'originarà en 
el moment de la meritació. 

 
BASE VINT-I-VUITENA.- Control de recaptació 
1. Intervenció adoptarà les mesures procedents per a assegurar la puntual realització de les 
liquidacions tributàries i procurar el millor resultat de la gestió recaptatòria. 
 
2. El control de la Recaptació correspon a la Tresoreria, que haurà d'establir el procediment per a 
verificar l'aplicació de la norma vigent en matèria recaptatòria, així com el recompte de valors. 
 
3. En matèria d’anul•lacions, suspensions, aplaçaments i fraccionaments de pagament s'aplicarà la 
normativa continguda en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Llei General Tributària i 
Disposicions que la desenvolupen, i la Llei General Pressupostària. 
 
BASE VINT-I-NOVENA.- Comptabilització dels cobraments 
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1.-Els Ingressos procedents de la Recaptació, mentre no es conegui la seva aplicació pressupostària, 

es comptabilitzaran com a Ingressos Pendents d'Aplicació, integrant-se, des del moment en què es 
produeixin, en la Caixa Única. 
 
2.-Els restants ingressos es formalitzaran mitjançant el corresponent taló de càrrec, aplicat al 
concepte pressupostari que s'escaigui, en el moment de produir-se l'ingrés. 
 
3.-Quan els Centres Gestors tinguin informació sobre concessió de subvencions, hauran de 
comunicar-ho d'immediat a Intervenció i Tresoreria, perquè pugui efectuar-se el seguiment 
d'aquestes. 
 
4.-En el moment en què es produeixi qualsevol abonament en comptes bancaris, la Tresoreria ha de 
posar-ho en coneixement de la Intervenció a efectes de la seva formalització comptable. 
 
BASE TRENTENA.- Règim de subvencions 
La concessió de qualsevol tipus de subvenció requerirà la formació d’un expedient en el que hi consti 
la destinació dels fons, els requisits necessaris que han de complir-se perquè es pugui procedir al 
pagament i les causes que motivin el reintegra , si s’escau, dels imports percebuts.  
 
El perceptor de qualsevol subvenció haurà d’acreditar trobar-se al corrent de les seves obligacions 
fiscals amb la Hisenda Local així com de la no concurrència de les circumstàncies establertes en 
l’article 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de setembre, General de Subvencions.  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
PRIMERA.- Les fiances definitives que s’hagin d’ingressar en garantia d’obres o serveis contactats per 
la Corporació es podran constituir per qualsevol de les formes previstes i amb subjecció als Models 
dels Annexes III a IV , del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. Les garanties que s’hagin de dipositar per a altres finalitats s’ajustaran als Models en el 
Reglament de la Caixa General de dipòsits (Real Decret 161/1997 , de 7 de febrer , i OMECO 
2120/2002 , de 2 d’agost , que desenvolupa aquest Reglament.  
 
SEGONA.- En cap cas es reconeixeran interessos de demora, exceptuant els que procedeixin de la 
Llei, del plec de condicions, s’estableixin per escriptura pública o per pacte solemne de la Corporació. 
 
TERCERA.- Atès el contingut de l’article 47 del Reglament de l’IRPF , Real Decret 1775/2004 de 30 de 
juliol, estan obligats a retenir i ingressar en el Tresor, en concepte de pagament a compte per 
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, quan satisfacin rendiments del treball o d’activitats 
professionals o artístiques, les persones jurídiques, i altres entitats residents en territori espanyol, 
tan públiques com privades. 
 
QUARTA.- Les factures justificatives de les despeses hauran d’ajustar-se a la vigent normativa sobre 
l’Impost sobre el Valor Afegit. El seu format i contingut s’haurà d’ajustar al que disposen els articles 
3 i 4 del Real Decret 1496/2003 de 29 de novembre. 
 
DISPOSICIONS FINALS 

 
ÚNICA.- Per a tot allò no previst en aquestes Bases s’aplicarà el que disposa amb caràcter general la 
legislació local, la Llei General Pressupostària, la Llei General Tributària, Llei de Contractes del sector 
públic, Llei General de Subvencions i altres normes de l’estat que siguin aplicables, així com tot el 
que resolgui la Corporació previ informe d’Intervenció. 
 
DILIGÈNCIA: Per fer constar que les presents Bases d'Execució que regiran durant la vigència 
d'aquest pressupost, es sotmeten al Ple de la Corporació perquè siguin aprovades amb aquest 
Pressupost. 
 

 
Intervencions dels regidors/es 
 
La regidora Liliana Vilanova intervé per demanar informació en diferents partides com xarxes 
d’enllumenat, aigua clavegueram piscines edificis municipals. Vol saber les quantitats exactes 
destinades a cada servei. 
 
La Batllessa explica que s’ha fet un desglossat  tant real i ajustat com a estat possible per a cada 
partida i servei. Tot i així no es pot entrar ésser més concrets. També cal tenir en compte que les 
partides funcionen a nivell de vinculació, i sempre sense perdre de vista que un pressupost és una 
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previsió.  
 
El Regidor Josep Salvans El fet que es faci així no ens ajuda. Per exemple a aigua i clavegueram 
no coincideixen els ingressos i despeses. Demanem un nivell de detall per veure-ho clar. 
 
La Batllessa insisteix que en un pressupost el que es fa és predir, el resultat final ja dirà quina és 
la realitat. De totes maneres aquest exercici del 2012, mitjançant un treball informàtic diferent 
tindrem una informació més detallada. 
 
El Regidor Josep Salvans Vol saber si s’ha presentat tota la documentació que estableix la 
normativa és la que incorpora l’expedient del pressupost presentat. 
 
La Batllessa requereix del secretari si l’expedient conté la documentació que la normativa 
estableix. El Secretari informa que l’expedient conté la documentació preceptiva i que pel que fa a 
la memòria d’Alcaldia s’ha de considerar com a tal el treball efectuat per l’empresa que ha 
assessorat la confecció del pressupost 
 
La regidora Liliana Vilanova demana a que respon l’augment en el capítol de personal 
 
La Batllessa que l’increment respon a haver d’ajustar la despesa prevista a la real executada en 
l’exercici anterior més un increment d’un 2% aconsella pe l’empresa que ha fet l’assessorament.  
 
La regidora Liliana Vilanova, hem de dir que estem contents pel que fa a determinades partides 
socials com la reducció de les dietes dels càrrecs electes, l’ajuntament preveu incrementar la 
partida dels llibres d’escola, i la subvenció a les entitats també és satisfactori. No entenem perquè 
a festes populars s’ha reduït. 
 
La Batllessa respon que festes populars només és la festa major i per tant s’ha ajustat a la 
despesa real. 
 
La regidora Liliana Vilanova, Perquè a edificis municipals hi ha el pavelló i s’incrementa la 
despesa de divuit mil es passa a cinquanta-tres mil. Hi ha algun desglossat que justifiqui tots els 
càlculs que dieu? 
 
La Batllessa Hi ha el pavelló, l’Ajuntament, la resta d’edificis municipals, el cementiri, i la resta de 
la zona esportiva. 
 
El Regidor Esteve Sidera, respon que no tenim temps per fer desglossats i detallar punt per punt 

tot el que es demana. 
 
La regidora Liliana Vilanova diu que també els ha sobtat el tema de la plantilla. Ens falta una 
persona i una categoria laboral. 
 
La Batllessa demana que ho expliqui el Secretari qui respon que la persona que falta és perquè es 
tracta d’una anomalia que s’ha de resoldre i es resoldrà. L’Alcaldessa afegeix que es tracta d’una 
plaça que no està a la plantilla de personal. 
 
La regidora Liliana Vilanova que passa amb la plaça d’auxiliar administrativa en excedència? 
Algú l’ha amortitzat? 
 
La Batllessa  dóna la paraula al Secretari qui respon que en aquest Ple s’amortitzen les dues 
places actualment vacants. Així consta a l’informe que emet el Secretari. 
 
La regidora Liliana Vilanova, el salari de l’Alcaldessa està dins les indemnitzacions c`srrecs 
electes?  O es pot posar el treu sou dins d’indemnització. Encara estem esperant l’estudi dels sous, 
no entenem perquè aquesta partida a crescut mil euros més. 
 
La Batllessa respon que consta com a alts càrrecs. S’ha adaptat de cara al 2012 l’ajust al cost 
real, atès que a l’exercici anterior es va superar el que hi havia pressupostat. 
 
El Regidor Albert Roma votarem en contra perquè per manca de temps no hem pogut preparar 
gran cosa. 
 
La regidora Liliana Vilanova afegeix que la CUP proposa realitzar crear un òrgan de compra i 
vendes obert al poble per a aconseguir preus millors la necessita de fer una revisió dels contractes 
de serveis externs i la participació en plataformes de compra amb altres institucions i ens locals 
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amb la possibilitat de participació ciutadana. Són les conclusions que proposem de cara al ple. 
Falta una anàlisi dels serveis, dels consums i del personal. Trobem a faltar un control del dia de la 
comptabilitat oberta a la ciutadania per tal de donar transparència. En tot cas creiem que és una 
llàstima que s’hagin amortitzat dues places. 
 
La Batllessa respon que l’amortització de les places s’ha fet per racionalitzar els costos. La feina 
es va fent i per tant aquestes places no calen. L’assessor ens ha demostrat que si les places 
estiguessin cobertes, seria difícil arribar a final de mes a poder pagar a tothom. 
 

 

 

Procés de votació:  
Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM A favor 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM A favor 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM A favor 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC-AM A favor 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP En contra 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP En contra 

Sr. Albert Roma i Martí CiU En contra 

 

S’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor, i 3 en contra) 

 

 

3.- TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS 

COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 

 

D’acord amb allò que estableix el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, els 

ajuntaments poden exercir l’activitat d’intervenció mitjançant, entre d’altres, les 

ordenances. Així, en el Títol 2 del citat Decret 179/1995 i en concret, els articles 

55 i següents, regulen aquesta activitat d’intervenció. 

 

Aquests actes d’intervenció produeixen efectes entre l'ens local i la persona 

subjecte de l'activitat, sense que se'n derivi cap alteració de les situacions 

jurídiques privades entre aquella i les altres persones.  

 

És així, doncs, que a l’empara d’allò previst als articles 15 a 20 del text refós de 

la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març (TRHL) i d’acord amb el que disposa l’article 187 del 

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), l’Ajuntament estableix la taxa per l’activitat 

administrativa originada per la concessió o denegació de llicències urbanístiques i 

per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 

 

El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i 

administrativa i de comprovació necessària per determinar si procedeix concedir 

o denegar la llicència urbanística sol·licitada o si l’activitat comunicada 

realitzada, o que es pretengui realitzar, s’ajusta a les determinacions de la 

normativa urbanística, el planejament urbanístic i les ordenances municipals. 

 

Considerant tot això que s’exposa, i d’acord amb la normativa vigent, es proposa 

al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la taxa per llicències o la comprovació 

d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme que regirà durant el 
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present exercici de 2012 a partir de la seva entrada en vigor. 

 

Segon.- Exposar-la al públic durant el termini de trenta dies per a que s’hi pugui 

formular reclamacions i al·legacions.  

 

Tercer.- Transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagin 

presentat ni reclamacions ni al·legacions, l’acord d’aprovació provisional 

esdevindrà definitiu, en cas contrari, es procedirà a l’aprovació definitiva 

mitjançant acord del Ple de la Corporació. 

 

Quart.- Una vegada aprovat definitivament es publicarà el text íntegre de 

l’ordenança. 

 

Procés de votació:  
Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM A favor 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM A favor 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM A favor 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC-AM A favor 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP A favor 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP A favor 

Sr. Albert Roma i Martí CiU En contra 

 

S’aprova per majoria absoluta (6 vots a favor, i 1 en contra) 

 

 

4.- ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15. REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA PISTA 

POLIESPORTIVA MUNICIPAL I LES SEVES INSTAL·LACIONS 

 

D’acord amb allò que estableix el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, els 

ajuntaments poden exercir l’activitat d’intervenció mitjançant, entre d’altres, les 

ordenances. Així, en el Títol 2 del citat Decret 179/1995 i en concret, els articles 

55 i següents, regulen aquesta activitat d’intervenció. 

 

Aquests actes d’intervenció produeixen efectes entre l'ens local i la persona 

subjecte de l'activitat, sense que se'n derivi cap alteració de les situacions 

jurídiques privades entre aquella i les altres persones.  

 

A l’empara d’allò previst per l’article 20 del text refós de la llei reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, aquest 

Ajuntament estableix la taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament 

especial de la pista poliesportiva municipal i  les seves instal·lacions. 

 

Estaran obligats al pagament de les taxes establertes les persones físiques o 

jurídiques així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la llei 58/2003 

de 17 de desembre, general tributària, per a l’ús de la pista poliesportiva 

municipal de Montesquiu i les seves instal·lacions. 

 

Per tot això que s’exposa, i d’acord amb la normativa vigent, es proposa al Ple 

de la Corporació l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar provisionalment ordenança fiscal número 15. reguladora 

de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la pista 
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poliesportiva municipal i les seves instal·lacions 

 

Segon.- Exposar-la al públic durant el termini de trenta dies per a que s’hi pugui 

formular reclamacions i al·legacions.  

 

Tercer.- Transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagin 

presentat ni reclamacions ni al·legacions, l’acord d’aprovació provisional 

esdevindrà definitiu, en cas contrari, es procedirà a l’aprovació definitiva 

mitjançant acord del Ple de la Corporació. 

 

Quart.- Una vegada aprovat definitivament es publicarà el text íntegre de 

l’ordenança. 

 
 
La Regidora Liliana Vilanova llegeix la següent esmena a la totalitat a la proposta de l’equip de 
govern perquè la proposta que presenta l’equip de govern els hi crea molts dubtes: 
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L’Alcaldessa respon que s’ha treballat amb un estudi el més real possible agafant models dels 
municipis de la zona que tenen instal·lacions similars. Ara per ara no podem tenir dades reals del 
cost que significarà les instal·lacions i per tant, començant de zero, hem decidit establir una taxa 
com la que es proposa i establir convenis amb les associacions i entitats que facin servir les 
instal·lacions de forma col·lectiva. Volem ser competitius de cara a aquelles activitats que, com el 
Consell Esportiu d’Osona, ja s’ha interessat en utilitzar el pavelló. 
 
La regidora Liliana Vilanova considera que fer pagar a la gent del poble aquests imports és 
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excessiu i és dissuasori. 
 
El Regidor Albert Roma pregunta si queda centralitzat als quatres esport o també es permetrà 
més esports? 
 
El Regidor Esteve Sidera li respon que aquesta és la base, i que sobre això s’anirà ampliant en 
funció de la demanda. 
 
El Regidor Josep Salvans pregunta si es crea un equip federat de bàsquet o de futbol sala del 
poble, com funcionarà? 
 
El Regidor Esteve Sidera li respon que si és un equip federat del poble, no haurà de pagar res. 
 
La Regidora Liliana Vilanova considera que tot és molt discrecional. Cal elaborar uns criteris 
objectius, perquè qui decideix sobre les excepcions i bonificacions? Podem tenir l’informe  l’estudi  
econòmic i  financer. Nosaltres quan treballem una proposta ho fem amb la informació que ens 
doneu.  
 
L’Alcaldessa li respon que és un estudi que ens fa la Diputació. I que forma part de l’expedient de 
treball  
 
La Regidora Liliana Vilanova considera que es podrien traspassar totes les activitats que es fan 
a la sala d’actes al pavelló. 
 
L’Alcaldessa respon si ha parlat amb totes les entitats que fan activitats a la sala d’actes?  Cal 
parlar amb la gent i saber quines són les necessitats de la gent i del poble per a ser justos amb 
tothom. No podem posar unes normes sense saber quines són les necessitats de tothom. 
  
A continuació es sotmet a votació l’esmena a la totalitat. Procés de votació de l’esmena a la 
totalitat de la CUP-APM:  

Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM En contra 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM En contra 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM En contra 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC-AM En contra 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP A favor 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP A favor 

Sr. Albert Roma i Martí CiU A favor 

 
L’esmena es rebutja per majoria absoluta (4 vots en contra i 3 a favor) 
 

 

 

Procés de votació de la moció presentada per l’Equip de Govern:  
Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM A favor 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM A favor 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM A favor 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC-AM A favor 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP En contra 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP En contra 

Sr. Albert Roma i Martí CiU En contra 

 

S’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor, i 3 en contra) 

 

 

5.- EXPEDIENT DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA A FAVOR DELS 

AJUNTAMENTS  PER A LA RETRIBUCIÓ DELS CÀRRECS ELECTES 

El Decret 69/2008, d’1 d’abril, regula el sistema de compensacions econòmiques 

a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs 

electes locals. 
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La Resolució GRI/120/2012 aprova la convocatòria d’aquestes compensacions 

per a l’exercici de 2012 i en fixa la quantia anual a percebre per cada 
ajuntament, establint-ne la distribució corresponent. 

D’acord amb les base de la convocatòria, poden ésser beneficiaris els 
ajuntaments que no superin els 2.000 habitants. 

A la vista de les dades exposades, i atès que en aquesta Corporació es considera 

que el càrrec electe beneficiari ha de ser el titular de l’alcaldia, amb una 

dedicació parcial del 90%, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent acord: 

Primer.- Designar com a càrrec electe beneficiari d’aquesta convocatòria, a 
l’Alcaldessa – Presidenta de la corporació, Sra. Elisabet Ferreres i Vergés. 

Segon.-  La compensació econòmica sol·licitada es farà en base a una dedicació 
parcial del 90%. 

Tercer.- L’Ajuntament donarà d’alta a la Seguretat Social, en el règim general, 

el càrrec electe designat i assumirà el cost de les quotes empresarials que 
correspongui. 

Intervencions dels regidors/es 
 
La regidora Liliana Vilanova pregunta quin és l’import de la subvenció? Perquè la Llei diu que no 
es pagarà un import superior al 75%. 
 
La Batllessa respon que són uns dotze mil euros. Amb el 90% es cobra dedicació parcial. 
 
La regidora Liliana Vilanova diu que la reducció de jornada no ha passat pel Ple. Considera que 
aquesta reducció ha de passar per Ple.  
 
La Batllessa respon que te entès que no cal passar pel Ple cap reducció de salari. Ja hi va passar, 
però,  la reducció de jornada. 
 
 La regidora Liliana Vilanova diu que davant el dubte s’abstenen 
 

 

Procés de votació:  
Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM A favor 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM A favor 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM A favor 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC-AM A favor 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP abstenció 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP abstenció 

Sr. Albert Roma i Martí CiU A favor 

 

S’aprova per majoria absoluta (5 vots a favor i 2 abstencions) 

 

I no havent-hi cap més  assumpte a tractar, la Sra. Batllesa aixeca la sessió a 

les 6 de la tarda,  de la que s’estén la present acta. En dono fe. 

 


