AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER
ACTA NÚM. 03/2018
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA 30 DE
JULIOL DE 2018
A Puigdàlber, a les 20:07 hores del dia 30 de juliol de 2018, 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
David Masdeu Baques, alcalde (CIU)
Miquel Vallès Esteve, 1r 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 02_18 del 04/06/2018.
2. Donar compte de Decrets d’alcaldia: 06/2018 al 09/2018, i en especial de la
liquidació del pressupost 2017, Decret 07/2018.
3. Aprovació inicial, si escau, de la proposta de modificació de crèdit 01/2018.
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, David Masdeu Baqués, obre la sessió.
1.
Aprovació, si s’escau, de les actes del Ple de la sessions anteriors: Acta
02/2018
A continuació l’Alcalde David Masdeu dona pas al següent punt de l’ordre del
dia, l’aprovació de l’acta de la sessió del PLE 02_18 de 4 de juny de 2018. El sr.
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Pere Tutusaus troba a faltar que en aquesta acta no es fa esment que es va
demanar la rectificació de l’acta del Ple 01_18 de data 12 de febrer en el punt
que es va deixar sobre la taula i que es va posar en qüestió la possible causa
d’abstenció de l’alcalde i de la Sra. Laura Peñas, en l’aprovació del punt de la
modificació del POUM inclosa en l’ordre del dia i de la sol·licitud d’informe jurídic
sobre aquest extrem.
La qual resulta aprobada per unanimitat dels regidors assistents.
2.

Donar compte de Decrets d’alcaldia 06/2018, 07/2018, 08/2018 i 09/2018.

A continuació l’Alcalde David Masdeu dona pas al segon punt de l’ordre del dia,
donar compte dels decrets d’Alcaldia 06/2018 a 09/2018, en especial el de la
liquidació del pressupost 2017, Decret 07/2018.
A continuació el secretari dona 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 01/2018

L’Alcalde aborda el tercer punt de l’ordre del dia, l’aprovació de la proposta de
modificació pressupostària.
El regidor Miquel Vallès és qui explica punt per punt la destinació de la modificació
de crèdit.
En primer lloc explica que la partida destinada a camins contempla l’arranjament
de l’entrada al nucli urbà per l’Av. Catalunya, la finalització de la urbanització del
C/ del Mig en el tram que toca a l’Av. de l’Alt Penedès on manquen per fer les
aceres i la posada de l’enllumenat públic i també que es destinarà una part a la
neteja de la cuneta del Camí del Cementiri.
Pel que fa a l’arranjament de l’entrada del nucli urbà el regidor Miquel Vallès els
explica que s’han demanat tres propostes, si be, dues d’elles gairebé estan
descartades i que la tercera seria bo que tots els regidors de la Corporació la
poguessin valorar abans de tirar-la endavant per la qual cosa quedaran un dia a
l’Ajuntament per tal que vingui el jardiner que la ha redactat a explicar-la més
extensament a tots ells.
Pel que fa a la part destinada a l’Av. Mercè Torrescassana explica que és la part
que no està subvencionada.
En relació a la resta de la proposta els diu que la part que es contempla és per
destinar-la a pintar el cementiri i una bona part de la Sala Polivalent, tan interior com
exteriorment, doncs l’entrada i la zona bar estan molt malmeses i a l’exterior hi ha
moltes pintades que s’han anant fent amb el temps.
A continuació l’Alcalde sotmet a votació la proposta de modificació pressupostària,
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“Aprovada la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2017 mitjançant Decret
d’Alcaldia 07_2018 de data de 27 de juny de 2018, 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 2017.
Vista la liquidació del l’exercici 2017, que presenta les següents dades:
Romanent De Tresoreria Per Despeses
Generals

419.304,44 €

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.
...”
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

SUPLEMENT

DE

CONSIGNACIÓ
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INICIAL

1531.61901

Inversió
infraestructures
Camins

CRÈDIT

FINAL

1.600,00

55.000,00

56.600,00

-

1531.61902

Inversió
infraestructures – Av.
Mercè Torrescassana

90.000,00

99.590,32

189.590,32

333.63200

Edificis
i
altres
construccions – Sala
Polivalent

18.163,15

20.000,00

38.163,15

TOTAL :

174.590,32 euros

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

Descripció

87000

Romanent de Tres. per despeses
generals

Import

174.590,32 €

SEGON. 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.
No obstant, el Ple acordarà allò que consideri oportú”

La proposta resulta aprovada per unanimitat.

4.
Aprovació, si escau, de l’increment de retribucions del personal de la
Corporació i regularització.
L’Alcalde aborda el quart punt de l’ordre del dia, l’aprovació de la proposta
d’increment de retribucions del personal de la Corporació i regularització.
Per part de la Secretària accidental és matitza que la proposta contempla única i
exclusivament el que està publicat en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel
2018 en relació a les retribucions del personal de l’Administració.
A continuació l’Alcalde sotmet a votació la proposta d’increment de retribucions
del personal de la Corporació i regularització.
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“Atès que l’article 18.dos de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat
per a l’any 2018, disposa que, l'any 2018, les retribucions del personal al servei del sector
públic no podran experimentar un increment global superior al 1,5% respecte a les vigents a
31 de desembre de 2017, en termes d'homogeneïtat per els dos períodes de la comparació,
tant pel que fa a efectius de personal com a la antiguitat del mateix.

A més de l'anterior, si l'increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants el 2017
arribés o superés el 3,1% s'afegiria, amb efectes d'1 de juliol de 2018, un altre 0,25%
d'increment salarial.
Considerant que l'apartat onze del mateix article 18 disposa que el precepte té caràcter
bàsic.
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,
RESOLC
PRIMER.- Aplicar l'increment previst en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de
l'Estat per a l'any 2018, de l'1,5% a les retribucions bàsiques del personal funcionari des l'1 de
gener de 2018.
A més s'afegirà, amb efectes des de l'1 de juliol de 2018, un altre 0,25% d'increment salarial a
l’assolir el Producte Interior Brut (PIB) a preus constants el 2017 el 3,1%.
SEGON.- Aplicar l'increment previst en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de
l'Estat per a l’any 2018, de l'1,5% a les retribucions complementàries del personal funcionari
des l'1 de gener de 2017.
A més s'afegirà, amb efectes des de l'1 de juliol de 2018, un altre 0,25% d'increment salarial a
l’assolir el Producte Interior Brut (PIB) a preus constants el 2017 el 3,1%.
TERCER.- Aplicar l'increment previst en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de
l'Estat per a l'any 2018, de l'1,5% a les retribucions del personal laboral des l'1 de gener de
2018.
A més s'afegirà, amb efectes des de l'1 de juliol de 2018, un altre 0,25% d'increment salarial a
l’assolir el Producte Interior Brut (PIB) a preus constants el 2017 el 3,1%.
QUART.- Els endarreriments per les retribucions meritades i no satisfetes al personal cal pagar
en la propera nòmina corresponent al mes de setembre.
CINQUÈ.- Donar compte de la present Resolució a la Intervenció i a la Tresoreria Municipal als
efectes oportuns.
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No obstant, el Ple acordarà allò que consideri oportú”

La proposta resulta aprovada per unanimitat.
5.

Precs i preguntes.

Finalment l’Alcalde obre el torn de precs i preguntes.
El regidor Miquel Vallès exposa, una vegada més, la greu problemàtica que hi ha a
Puigdàlber amb les deixalles que es dipositen en els punts de recollida en dies que no
toquen, en concret ensenya una fotografia enviada avui mateix per la
Mancomunitat on es pot veure el punt de recollida del C/ Garbí amb una
acumulació de fustes i altres restes que no poden ser retirades ja que el dia que
tocava era la setmana passada.
L’Alcalde també comenta que avui mateix en el punt del Barri de Bellavista han
llençat uns sofàs que tampoc podran ser retirats per no ser el dia corresponent.
El regidor Pere Tutusaus pregunta si hi ha prevista alguna cosa per intentar millorar la
neteja del nucli urbà, deixant a banda que entén perfectament que el problema de
les deixalles és molt greu i que s’ha d’intentar buscar una solució entre tots.
El regidor Miquel Vallès li explica que s’ha demanat, al Consell Comarcal dins del
Programa de Treball i Formació 2018, una persona de suport a l’agutzil de
l’Ajuntament. Quan es tingui resposta ja es comentarà a tots els membres de la
Corporació.

I sense més assumptes a tractar, es dona per finalitzada la present sessió, aixecant-se
la sessió a les 20:41 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
30 de juliol de 2018
Vistiplau
L’Alcalde

La Secretària-acctal.

