ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 5 DE MAIG DE 2011
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les vuit del vespre del dia cinc de
maig de l’any dos mil onze, sota la Presidència del Sr. Josep M. Gavaldà i
Colomina, Alcalde-President, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs/Sres.
Regidors/es que després s’assenyalen per tal de celebrar sessió
extraordinària del Ple de l’ajuntament.
Hi assisteixen:
ALCALDE:
Josep M. Gavaldà i Colomina
REGIDORS/ES:
Carles Guillén i Montserrat
Joan Ignasi Porta i Lacueva
Roberto Bianchi i Lepore
M Goretti Gatell i Anglès
Jordi E. Porta i Gonzàlez
Joan Morlà i Mensa
Antonio López i López
Pilar Jové i Portero
Francesc Virgili i Güell
Marcelo Javier Tarantino
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany i Covas
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, tot seguit es passa a desenvolupar
l’ordre del dia.
1. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’ANY 2011, DE LES
SEVES BASES D’EXECUCIÓ I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT.
Després de donar lectura a l’enunciat d’aquest punt de l’ordre del dia,
el Sr. alcalde explica el contingut i les característiques mes rellevants del
pressupost i diu que el pressupost de l’ajuntament per a l’exercici de
2011 que se sotmet a la consideració d’aquest plenari, es presenta
equilibrat en els seus estats d’ingressos i de despeses amb una quantia
de 4.347.130 euros, i en la seva elaboració s’ha intentat aconseguir la
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màxima contenció possible de la despesa, principalment la de caràcter
ordinari, a banda de complir amb els criteris d’estabilitat pressupostària
fixats per la Llei 18/2001 General d’Estabilitat Pressupostària.
Aquest pressupost representa una disminució del 16,13% respecte al de
l’any anterior, principalment perquè a l’exercici 2010 es contemplava
una partida de 750.000 euros corresponent al 1% provinent de les obres
del Centre penitenciari de Mas Enric.
La despesa corrent és de 3.113.130 euros, un 1,32% inferior a la del
passat exercici. Els ingressos corrents per import de 3.315.130 euros
representen una disminució del 10,47% respecte l’any anterior. Així,
doncs, l’estalvi corrent és de 202.000 euros, que es destinen a finançar
parcialment el capítol d’inversions.
Segons assenyala la Llei 18/2001 General d’Estabilitat Pressupostària
(LGEP), les entitats locals han d’ajustar el seus pressupostos al
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
La capacitat/necessitat de finançament, partint del Sistema Europeu de
Comptes, és la diferència entre la suma dels capítols 1 a 7 del pressupost
d’ingressos i capítols 1 a 7 del pressupost de despeses. Així, doncs,
analitzat el Pressupost de l’ajuntament en els termes de l’apartat 2 de
citada Llei 18/2001, s’observa que té necessitat de finançament per
import de 108.500 euros.
En conseqüència l’operació de crèdit pressupostada al capítol 9 per
import de 230.000 euros per al finançament d’inversions estarà
condicionada a l’aprovació del pla econòmic i financer de reequilibri
per un termini de tres anys per part del Ple de l’ajuntament, segons
determina l’art 22.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei General d’Estabilitat
Pressupostària. L’existència d’un pla financer vigent de data 23 d’abril
de 2010, implica la modificació del mateix.
La previsió de deute a llarg termini a 31-12-2011, tenint en compte la
nova operació de crèdit, resta quantificada en 1.186.583,41 euros i
representa un percentatge sobre els ingressos corrents aprovats i
regularitzats de l’exercici 2010 del 33,86%.
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D’acord amb la llei de Pressupostos Generals del Estat per l’exercici
2011, es podran concertar noves operacions de crèdit a llarg termini per
al finançament d’inversions, quan el volum total de capital viu no
excedeixi del 75 per 100 dels ingressos corrents liquidats
Fins al 110% no seria necessària l’autorització per a la concertació de
noves operacions de préstec per part de la Generalitat d’acord amb
l’art 53.2 del RDL 2/2004 TRLRHL.
Així doncs, no és necessària l’autorització de l’operació de crèdit per
part de la Generalitat, ni l’elaboració d’un pla de sanejament a efectes
de l’estalvi net (art 53.1 del RDL 2/2004 TRLRHL).
Tampoc és necessària l’autorització a
pressupostària (art 22.2 del RDL 2/2007 TRLGEP).

efectes

d’estabilitat

Per altra banda, la concertació d’aquesta operació de crèdit correspon
a l’alcalde de la Corporació d’acord amb el que preveu l’art 52.2 del
RDL 2/2004 TRLRHL, atès que l’import acumulat de les operacions de
crèdit de l’exercici no supera el 10% dels recursos ordinaris.
DESPESES:
Pel que fa al pressupost de despeses, assenyalem:
Al Capítol I de Remuneracions del personal, es preveu una quantia total
de 937.530 euros, que representa una disminució de l’1% respecte de
l’exercici anterior. S’ha aplicat el corresponent ajust salarial fixat a la Llei
de Pressupostos Generals de l’Estat, així com al Reial decret 8/2010, de
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.
El Capítol II, Despeses de béns i serveis, inclou les despeses de
contractes de serveis, subministraments i despeses de funcionament en
general amb un total d’1.719.380 euros, la qual cosa representa una
disminució del 4,39% respecte l’exercici anterior.
En quant a les partides d’aquest capítol més importants per la seva
quantia, assenyalem: el cost del servei de recaptació de Base, amb
75.000 €; el consum elèctric de les diverses instal·lacions municipals i
enllumenats públics, amb 145.000 €; la programació de festes, amb
110.000 €, amb una disminució de 35.000 € respecte l’any anterior; la
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reserva d’aigua del CAT, amb 189.800 € i per tant amb un increment
respecte l’any anterior de 59.800 €; la llar d’infants municipal amb
178.200 €, entre d’altres.
En quant a la dotació de les resta de partides s’ha tingut en compte la
despesa realment executada l’any anterior, si bé, com ja s’ha dit
anteriorment, ajustant-la al màxim per raons d’estalvi, tot mantenint les
quanties necessàries per fer front a la despesa real de l’exercici.
Al Capítol III, de Despeses financeres, es consigna una despesa de
26.000 euros que representa un augment del 32,65% respecte l’any
anterior, per fer front al pagament dels interessos dels préstecs que
l’ajuntament té concertats, segons el deute viu i d’acord amb la previsió
d’evolució dels tipus aplicables.
Capítol IV, de Transferències corrents, es consigna en 308.720 euros,
amb un increment del 8% respecte l'any anterior.
Aquest augment ve determinat per l’increment de la partida destinada
a subvencionar l’empresa concessionària del servei de transport de
viatgers a Tarragona, per tal de regularitzar despeses de serveis no
liquidats.
Altres partides rellevants d’aquest capítol són: L’aportació pels consums
elèctrics dels enllumenats públics d’aquelles urbanitzacions, el titular de
les quals continua essent de les respectives comunitats de propietaris o
de les Juntes de compensació, amb 50.000 €, la subvenció al Club
Esportiu Futbol del Catllar per import de 50.000 €, d’acord amb la
plurianualitat prevista.
Finalment, s’inclouen les subvencions que habitualment s’atorguen a les
entitats i associacions de la vila: AMPA, Casal de la gent gran,
Agrupació de Dones, Club de futbol, Colles de diables, grallers i
timbalers etc., les col·laboracions a les festes d’estiu d’urbanitzacions,
les partides destinades a l’ajut a organitzacions no governamentals i a
Càrites, així com la consignació destinada al funcionament dels Grups
polítics municipals.
Capítol VI, d’Inversions. Les diferents inversions que es preveu efectuar
representen un muntant global equivalent a 1.212.000 euros; una xifra
inferior a l’exercici anterior en un 25,19%
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Inversions exercici 2011
Adquisició de finques
Arranjament de camins
Adequació parcs infantils de lleure
Accés zona equipament de Mas de Pallarès
Millora xarxa elèctrica de l’avda. de Catalunya
Obres d'urbanització a urbanitzacions
Obres d'urbanització a la Cativera
Adequació enllumenat públic
Construcció Centre Social Pins Manous 3
Franges protecció urbanitzacions i Neteja Abocadors
Adaptació escoles velles per a usos municipals
Cobriment pista esportiva antigues escoles
Obres consolidació castell
Equipament Torre d'en Guiu
Centre interpretació del castell
Adquisició mobiliari
Adquisició mobiliari urbà
Adquisició equips informàtics
Senyalització viària/rutes
Adquisició llibres biblioteca
Adquisició d'altre material
Redacció Pla Ordenació Urbanística
Redacció de projectes tècnics i direcció d'obres
Total inversions

15.000
20.000
18.000
30.000
17.000
30.000
670.000
24.000
5.000
22.000
10.000
150.000
47.000
1.000
25.000
10.000
10.000
10.000
18.000
5.000
10.000
35.000
30.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.212.000 €

Assenyalem que l’aportació de fons propis per aquestes inversions és de
200.000 €, i que 230.000 € es financen amb una operació de crèdit, les
obres d’urbanització de la Cativera es financen amb els ingressos
procedents de la venda de finques de la mateixa urbanització, la resta
d’ingressos corresponen a subvencions de la Generalitat, Consell
Comarcal o Diputació.
En quant al Capítol VII, Transferències de capital Inclou les habituals
partides destinades a subvencionar la instal·lació d’energies
alternatives, i a l’arranjament de façanes, amb 1.000 € respectivament, i
l’aportació al Consell Comarcal per les obres dels accessos a la nova
deixalleria per import de 20.000 €
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Finalment, al Capítol IX, de Passius financers, es consignen 121.500 euros
destinats a l’amortització en aquesta anualitat dels préstecs que té
concertats l’Ajuntament, més l’amortització anticipada per import de
15.000 € en aplicació del R Decret 8/2010, de mesures extraordinàries
per a la reducció del dèficit públic, i corresponent a l’estalvi derivat de
l’aplicació d’aquest decret.
INGRESSOS:
Per a finançar la totalitat de les despeses incloses en els capítols
precedents, l’ajuntament preveu uns ingressos estimats en 4.347.130
euros. D’aquests ingressos, assenyalem.
En el Capítol I, d’Impostos directes, es preveu un total d’ingressos d’
1.230.000 euros, el que representa un increment del 28,80%, amb el
següent desglòs: Impost sobre béns immobles, tant de naturalesa
rústega com urbana, es consignen 935.000 € es produeix un increment
important ja que es contempla el IBI del nou centre penitenciari i la
regularització dels últims anys de valors cadastrals corresponents a
diverses urbanitzacions; Impost sobre activitats econòmiques, es preveu
ingressar 15.000 €; en quant a l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, es consignen 50.000 € i per l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica, es preveuen uns ingressos de 230.000 €,
amb un increment del 17,95% respecte l’anterior padró.
El Capítol II, d’Impostos indirectes, corresponen a l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, es preveuen 165.800 €, que
representa una disminució del 7,89% respecte l’any anterior.
En el Capítol III, de Taxes i preus públics, es consignen 795.870 € i recull
les taxes derivades de la prestació de serveis tals com la recollida
d’escombraries,
l’abastament
d’aigua
potable,
clavegueram,
cementiri, llar d’infants, ensenyaments musicals i d’anglès, utilització de
la piscina i aprofitaments especials de companyies elèctriques i de
telefonia.
Aquest capítol registra un increment del 5,95% respecte l’any anterior,
derivat de l’augment d’algunes partides com la recollida
d’escombraries, l’escola de música, les aportacions per la reserva
d’aigua del CAT, entre d’altres, si bé hi ha diverses partides que
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experimenten una disminució de la seva quantia com és el cas de les
activitats organitzades per l’ajuntament, que com l’esquiada popular
que aquest any no s’ha realitzat.
En el Capítol IV, relatiu a Transferències corrents, es preveu ingressar un
total d’1.114.860 euros, amb una reducció del 38,27% respecte l’any
anterior. Aquesta disminució s’explica perquè en l’exercici de 2010 es
contemplava l’ingrés de l’1% derivat de la construcció del nou Centre
penitenciari de Mas d’Enric.
La resta de partides corresponen a diverses subvencions que s’esperen
obtenir de la Generalitat, la Diputació i el Consell Comarcal.
En quant al Capítol V, d’Ingressos patrimonials, es preveu ingressar 8.000
euros per interessos de saldos bancaris i 600 euros en concepte de
concessions de nínxols del cementiri.
Al Capítol VI d’Alienació d’inversions reals, Es preveu un ingrés de
670.000 euros procedent de l'alienació de terrenys corresponents a
l’aprofitament mig de la urbanització la Cativera que s’aplicaran a les
obres d’urbanització d’aquest sector, reduint així les aportacions dels
propietaris de la urbanització.
Respecte a les Transferències de capital recollides en el Capítol VII, es
reflecteix una quantia de 132.000 euros per les aportacions del Consell
Comarcal, Generalitat i Diputació que financen determinades
inversions.
Al Capítol IX Variació passius financers, es contempla la contractació
d’una operació de crèdit per finançar diverses inversions per import de
230.000 euros.
Aquestes són, a grans trets, les característiques més significatives del
Pressupost que juntament amb les seves Bases d’Execució i la Plantilla
Orgànica de Personal de l’ajuntament, es sotmet a l’aprovació del
plenari.
Finalitzada la seva intervenció, el Sr. alcalde pregunta si vol intervenir
algun Grup.
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El Sr. Joan Morlà, portantveu del Grup socialista, pregunta si els 230.000
euros del préstec estan destinats a cobrir inversions reals amb caràcter
genèric o s’ha concretat el destí.
El Sr. alcalde contesta que seguint el quadre de finançament
d’inversions, el préstec es destinarà al finançament de les següents
actuacions:
Partida
Adequació parcs infantils de lleure
Accés zona equipament
Millora instal·lacions elèctriques Av. Catalunya
Obres d’urbanització a urbanitzacions
Neteja/manteniment
franges
protecció
d’urbanitzacions
Adequació escoles velles per a usos municipals
Equipament Torre d’en Guiu
Adquisició de mobiliari
Adquisició de mobiliari urbà
Adquisició d’equips informàtics
Senyalització viària / rutes
Adquisició llibres biblioteca
Adquisició altre material
Redacció Pla Ordenació Urbanística Municipal
Redacció projectes tècnics i direcció obres

Import
18.000 €
30.000 €
17.000 €
30.000 €
22.000 €

Préstec
9.000 €
30.000 €
17.000 €

10.000 €
1.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
18.000 €
5.000 €
10.000 €
35.000 €
30.000 €

10.000 €
1.000 €
10.000 €
10.000 €
10.000 €
12.000 €
5.000 €
10.000 €
35.000 €
30.000 €

11.000 €

Intervé el Sr. Antonio López i López preguntant si hi ha pendent algun
ingrés respecte de les obres del centre penitenciari atenent a les
reclamacions que s’havien fet a la Generalitat.
El Sr. alcalde respon que arran del major cost de les obres d’execució
del centre penitenciari, 100.000.000 € respecte dels 75.000.000 €
inicialment previstos, es va practicar una liquidació complementària per
l’impost sobre construccions, que fou recorreguda pels serveis
Departament de Justícia al·legant que l’increment era imputable a
costos de redacció de projectes, direcció d’obra i costos de
finançament que cauen fora de l’objecte del tribut, deixant el
diferencial en gairebé res.
En quant a la liquidació de la taxa per a l’expedició de llicències
urbanístiques que es girà en el moment de la sol·licitud de la pròrroga
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de la llicència, en base a les al·legacions efectuades i davant les
poques possibilitats de reeiximent del procediment per al seu
cobrament, es va estimar oportú anul·lar-la, més quant el cobrament de
la quantitat corresponent a l’1% del cost de les obres ens quedava
supeditat a la resolució d’aquest conflicte.
Novament intervé el Sr. López i pregunta si es coneix l’import de la taxa
equivalent que ha de percebre l’ajuntament en compensació per
l’exempció respecte de l’Impost sobre Béns Immobles de que gaudeix el
centre penitenciari.
El Sr. alcalde aclareix que l’import encara no es sap, però que s’està
mirant de recavar informació d’altres municipis que tenen
infraestructures similars per fer una primera estimació. Tanmateix, cal dir
que l’import corresponent, un cop determinat, es percebrà a partir de
quan acabi l’obra, el qual molt probablement serà el 2012.
Finalment, sense que es produeixin més intervencions, se sotmet a votació
el projecte de pressupost, el qual és aprovat per unanimitat de tots els
regidors en els termes següents:
Examinat el projecte de pressupost per a l’exercici de 2011.
Examinades les Bases que contenen l’adaptació de les disposicions
generals en matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies de
l’ajuntament i totes aquelles que es consideren oportunes en ordre a la
millor gestió del pressupost d’acord amb el que estableix el decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Examinat el pla econòmic i financer que consta a l’expedient i es dóna
per reproduït, redactat en compliment del que disposa l’article 22 del
RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei general d’estabilitat pressupostària.
Atès que el projecte de pressupost esmentat ve acompanyat de la
memòria explicativa i altres documents que es citen a l’article 18 de Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Atès que els art. 25 i 26 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals
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estableixen que en la mateixa sessió en que s’aprova el pressupost s’ha
d’aprovar la plantilla de personal.
Atès l’art. 168 del citat decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, TRLRHL.
En conseqüència, el Ple de l’ajuntament acorda:
Primer.

Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici de 2011, els
estats de despeses i ingressos del qual importen la quantitat de
4.347.130.00 € (quatre milions tres-cents quaranta-set mil
cent trenta), essent el resum per capítols el següent:

PRESSUPOST D’INGRESSOS:
Cap. 1. IMPOSTOS DIRECTES
Cap. 2. IMPOSTOS INDIRECTES
Cap. 3. IMPOSTOS I ALTRES INGRESSOS
Cap. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Cap. 5. INGRESSOS PATRIMONIALS
Cap. 6. ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
Cap. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Cap. 9. PASSIUS FINANCERS

EUROS
1.230.000€
165.800 €
795.870 €
1.114.860 €
8.600 €
670.000 €
132.000 €
230.000 €

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

4.347.130 €

PRESSUPOST DE DESPESES:
Cap. 1. DESPESES DE PERSONAL
Cap. 2. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
Cap. 3. DESPESES FINANCERES
Cap. 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Cap. 6. INVERSIONS REALS
Cap. 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Cap. 9. PASSIUS FINANCERS

EUROS
937.530 €
1.719.380 €
26.000 €
308.720 €
1.212.000 €
22.000 €
121.500 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES
Segon.

4.347.130 €

Aprovar la plantilla de personal segons el detall següent:
PERSONAL

SITUACIÓ
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GRUP CD CE

FUNCIONARIS
ADMINISTRACIÓ
GENERAL
Secretària-Interventora

Catalina Eva Alemany Covas

A1

27 SI

Administrativa
Agutzil
Vigilants

Berta Jarque i Voltas
Salvador Mateu i Coll
Santi Padrell i Plana
Joan T. Vàzquez i Orellana
Xavier Roch i Adserà
Francisco J. Iborra Martinez
Vacant (concurs oposició)

C1
AP
AP
AP
AP
AP
A2

20
14
12
12
12
12
16

Josep Llop i Tous

A1

27 SI

Tècnic B

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ADMINISTRACIÓ
ESPECIAL
Arquitecte
PERSONAL EVENTUAL
Adjunt de Secretaria

Jordi Cabré i Martorell

PERSONAL LABORAL FIX
Auxiliars Administratius

Anna Recasens i Recasens
Eduard Padró i Obiol
Núria Gavaldà i Salort
Sandra Real i Núñez
Vacant
Peó de neteja
Vacant
Operaris treballs diversos Ramon Baena i Accensi
Vacant
Paleta
Josep Zaragoza i Solé
PERSONAL LABORAL
TEMPORAL
Auxiliar administratiu
Bibliotecària

Olga Urgel Luelles
Isabel Llavoré i Fàbregas
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D
D
D
D
D

16
16
16
16
16

E 11
E 11
D 14

Netejador de carrer
Netejadora

Avelino Rodrigo i Sanchez
Encarna Gregorio i Rodriguez

Peons

Falco A. Bastos Croccia de Carvalho
Antonio Tarrés Quiroga
Ebou Bandeh Dansira

Professors d'Anglès

Richard Colin Tuby, a temps parcial
Ricardo Antonio Lee Baena, a temps parcial

Professors de música

Meritxell Ferré i Saigí, a temps parcial
Xavier Font Rius, a temps parcial
Jordi Adserà i Roig, a temps parcial
Sònia Molina i Llauradó, a temps parcial
Mariona Fernàndez Blanco, a temps parcial
Emilia Recasens i Collado, a temps parcial

Professor de plàstica

Jordi Solé i Blanco, a temps parcial

Monitoratge Ludoteca
Tècnic de Turisme
Tècnic Informàtic

Vacant, a temps parcial
Marc Dalmau i Vinyals, a temps parcial
Jordi Altés i Martí, a temps parcial

Tercer.

Aprovar les Bases d’execució del pressupost i la modificació
del catàleg de llocs de treball tipus de l’ajuntament.

Quart.

Aprovar el pla econòmic i financer que aconsegueix
l’estabilitat pressupostària en el termini màxim de tres anys i
trametre’n una còpia a la Direcció General de Política
Financera i Assegurances del Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat.

Cinquè. Aprovar l’inventari de béns i drets de la corporació.
Sisè.

Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de
15 dies hàbils, durant els quals podrà ser examinat i es podran
formular reclamacions davant del Ple de l’ajuntament,
transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap
reclamació es tindrà per definitivament aprovat; altrament,
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es portarà de nou al ple als efectes de resoldre sobre les
reclamacions presentades.
I, essent les vuit i trenta-cinc minuts del vespre, i no havent-hi més
assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, la
secretària, estenc la present acta.
Vist i Plau,
L’Alcalde

La Secretària,
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