AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER
ACTA NÚM. 01/2019
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA 25 DE
MARÇ DE 2019
A Puigdàlber, a les 20:11 hores del dia 25 de març de 2019, es reuneixen a la Sala de
Plens de l’Ajuntament, els regidors i regidores electes que més avall s’esmenten,
prèvia convocatòria, a l’objecte de celebrar sessió ordinària per a tractar els
assumptes que figuren a l’ordre del dia, assistits per la secretària accidental de la
Corporació, M. Teresa Vallès Esteve.
REGIDORS ASSISTENTS
Miquel Vallès Esteve, alcalde president (CIU)
Maria Foix Pareta Acero, 1a tinent d’alcalde (CIU)
Laura Peñas Carbó, 2on tinent d’alcalde (CIU)
Martin Valverde Vacas, regidor (CIU)
Pere Tutusaus Lluch, regidor (ERC-AM)
Ramon Raventós Metres, regidor (ERC-AM)
M. Lourdes Garcia Vallès, regidora (ERC-AM)
NO ASSISTENTS / HAN EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA
Cap
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, d’actes del Ple: Acta 08_18 del 17/12/2018.
2. Donar compte dels Decrets d’alcaldia 22/2018, 23/2018, 24/2018, 01/2019,
02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019 i 07/2019.
3. Aprovació inicial, si escau, de la proposta de modificació de crèdit
02/2019.
4. Aprovació, si escau, de l’increment de retribucions del personal de la
Corporació i regularització.
5. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde, Miquel Vallès i Esteve, obra la sessió.
1.
Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple de la sessions anteriors: Acta 08_18
del 17/12/2018.
A continuació l’Alcalde Miquel Vallès dóna pas al següent punt de l’ordre del dia,
l’aprovació de l’actes de la sessions del PLE, Acta 08_18 del 17/12/2018.
La qual resulta aprobada per unanimitat dels regidors assistents.
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2.
Donar compte de Decrets d’alcaldia: 22/2018, 23/2018, 24/2018, 01/2019,
02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019 i 07/2019.
A continuació l’Alcalde Miquel Vallès dona pas al segon punt de l’ordre del dia,
donar compte dels decrets d’Alcaldia 22/2018, 23/2018, 24/2018, 01/2019, 02/2019,
03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019 i 07/2019.
A continuació l’Alcalde dóna lectura breu dels decrets.
Finalitzada la lectura, el Ple es dona per assabentat.
3.

Aprovació inicial, si escau, de la proposta de modificació de crèdit 02/2019.

L’alcalde, Miquel Vallès, dóna lectura breu a la proposta:
“Aprovada la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2018 mitjançant Decret
d’Alcaldia 06/2019 de data de 7 de març de 2019, i per poder atendre les despeses que es
detallen a continuació, per a les quals la consignació pressupostària és insuficient, cal tramitar
l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar amb càrrec al romanent líquid de
tresoreria del darrer exercici de 2018.
Vista la liquidació del l’exercici 2018, que presenta les següents dades:
Romanent De Tresoreria Per Despeses
Generals

454.966,53 €

Atès que, la modificació pressupostària s’ha d’efectuar mitjançant suplement de crèdit,
d’acord amb l’article 177 del RDL 2/2004 LRHL, que disposa:
“1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio
siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no
ampliable el consignado, el presidente de la corporación ordenará la incoación del
expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de
crédito, en el segundo.
2. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a
la aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que
los presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación y
publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley.”
....
4. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el
medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.
Dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o
mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente, y
mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto
vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del
respectivo servicio.
...”
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Atès que la referida modificació pressupostària no té impacte en el compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, d’acord amb la Llei Orgànica 2/2012, ja que te per objecte
incrementar aplicació del pressupost de despeses del capítol 6, finançant- se amb recursos
del capítol 8 del pressupost d’ingressos.
Atès que, d’acord amb la referida legislació, la competència per a l’aprovació de
l’expedient correspon al Ple de la Corporació.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD,
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària mitjançant suplement
de crèdit, amb el següent detall:
Aplicació del pressupost de despeses a incrementar:
APLICACIÓ

DESCRIPCIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

171.61900
TOTAL :

Inversió
infraestructures
Zona parcs

SUPLEMENT
CRÈDIT

8.000,00

DE

CONSIGNACIÓ
FINAL

15.000,00

23.000,00

–

15.000,00 euros

Aplicació del pressupost d’ingressos amb què es finançarà:
Aplicació Pres. Ing

Descripció

87000

Romanent de Tres. per despeses
generals

Import

15.000,00 €

SEGON.- Atès que no s’ha prorrogat la vigència de la disposició addicional sisena de la LO
2/2012, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, per al destí del superàvit de la
liquidació de 2018, ni tampoc cap altre normativa que permeti un destí alternatiu a la reducció
del nivell d’endeutament, la disposició del romanent per a inversions que es proposa en l’apartat
anterior, resta condicionada al fet que existeixi la norma amb rang de llei que ho permeti.
TERCER.- Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies hàbils
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents.
Transcorregut aquest termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu
aquest acord d'aprovació inicial.”
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Una vegada llegida breument la proposta l’Alcalde Miquel Vallès pregunta si hi ha
algun dubte en relació a la proposta o a la documentació que s’acompanyava, al
que els regidors responen que no.
La proposta resulta aprovada per unanimitat.
4.
Aprovació, si escau, de l’increment de retribucions del personal de la
Corporació i regularització.
L’alcalde, Miquel Vallès, dóna lectura breu a la proposta:
“Atès que l’article 3.dos del Reial Decret Llei 24/2018, pel que s’aproven mesures urgents en
matèria de retribucions del sector públic, que té caràcter bàsic, en el seu paràgraf primer
estableix que les retribucions dels empleats al servei del sector públic no podran experimentar
un increment global superior al 2,25 % respecte a les vigents a 31 de desembre de 2018.
En el seu segon paràgraf, s’afegeix un increment del 0,25% addicional, a partir de juliol de
2019, condicionat a l’increment del PIB igual o superior al 2,5 %. Per un PIB inferior, la mateixa
norma estableix:
PIB igual a 2,1;
PIB igual a 2,2;
PIB igual a 2,3;
PIB igual a 2,4;

increment addicional del 0,05;
increment addicional del 0,10;
increment addicional del 0,15;
increment addicional del 0,20;

resultant:
resultant:
resultant:
resultant:

2,25+0,05 = 2,30 %
2,25+0,10 = 2,35 %
2,25+0,20 = 2,40 %
2,25+0,25 = 2,45 %

Finalment, en el darrer paràgraf del mateix article 3. dos, s’incorpora la possibilitat de què es
pugui autoritzar un increment addicional del 0,25 % de la massa salarial, destinat entre
d’altres, a través de la negociació, per a productivitat, específic, plans de pensions o d’altres.
L’increment pot ser de fins el 0,3 % en cas de superàvit.
Atès que els imports a percebre en concepte de sou, triennis i complement de destinació
venen fixats per aquesta llei i, segons l’EBEP i el conjunt de la normativa de funció pública,
han de ser els mateixos per a totes les administracions i s’apliquen des del mes de gener de
2019.
Vistos els informes de la Secretaria Municipal i de la Intervenció Municipal.
Atès que hi ha crèdit suficient i adequat per a atendre la despesa.
En virtut del que exposa i de les competències que m'atribueix la vigent legislació de règim
local,
ES PROPOSA,
PRIMER.- Aplicar l'increment previst en el Reial Decret Llei 24/2018 la Llei 6/2018, del 2,25 % als
complements retributius diferents del sou base, triennis i complement de destinació, sens
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perjudici de poder aplicar l’increment addicional previst en el segon paràgraf de l’article 3 de
mateix Reial Decret.
SEGON.- Els endarreriments per les retribucions meritades i no satisfetes al personal cal pagarlos en la propera nòmina corresponent al mes d’abril.
TERCER.- Donar compte de la present Resolució a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal als
efectes oportuns.”

La proposta resulta aprovada per unanimitat.
5.

Precs i preguntes

Finalment l’Alcalde obre el torn de precs i preguntes.
La regidora Lourdes Garcia exposa que fa uns dies una veïna del municipi li va
preguntar sobre la possible ubicació d’una font a la Plaça Sant Andreu perquè la
que hi ha a la plaça dels gronxadors no funciona prou be, que costa molt de fer-la
anar.
L’Alcalde li contesta que no hi ha prevista la instal·lació de cap font, a banda de que
seria pràcticament inviable d’ubicar-la entre parterres, jardineres, la premsa...
tampoc considera que sigui necessari si n’hi ha una a 50 metres.
El que sí que es manifesta per part de tots els regidors és que es doni una ullada a la
font existent per si cal donar-li un repàs que faciliti el seu ús, tenint en compte en tot
moment que té que ser una font amb una aixeta que es tanqui de manera
automàtica per evitar el malbaratament d’aigua.
La regidora Lourdes Garcia també comenta que aquest mateix matí, venint de Can
Cartró, s’ha trobat el bus que venia de la banda d’Igualada i que no ha fet l’stop
pertinent al pont d’entrada al nucli urbà.
Tot i que no ha tingut perill per la seva persona, ja que no venia gens depressa i l’ha
vist que es saltava l’stop, sí que ha aprofitat per parar quan el bus estava a la parada
i li ha comentat al xofer que no havia fet la parada pertinent a l’stop. En aquest
moment el xofer li ha respost de manera inadequada, concretament li ha dit “que
tengas un buen día bonita”.
És llavors que ha pensat que faria una trucada a l’empresa per manifestar la queixa i
que en quedés constància, més si cal per la mala educació en que ha respost el
xofer que per no haver fet l’stop. Veient que l’empresa no hi prenia massa partit ha
deixat palès que era regidora de l’Ajuntament i que recordessin que eren moltes les
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queixes que hi havia per part de veïns i veïnes i del mateix Ajuntament per la
circulació dels busos en els últims temps.
Després d’una molt breu deliberació, la regidora M. Foix Pareta s’ofereix i proposa a
la senyora Lourdes Garcia de recuperar la última carta enviada a l’empresa de
busos i reescriurela amb un to una miqueta més exigent per enviar-la de nou.
Amdues queden d’acord.

I sense més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la present sessió, aixecant-se
la sessió a les 20:53 hores. I per a què quedi constància del que s’hi ha tractat i dels
acords presos, estenc aquesta acta amb el vist i plau del President, a Puigdàlber, a
25 de març de 2019.
Vistiplau
L’Alcalde

La Secretària-acctal.

