ACTA Nº 4 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE L’ALBIOL EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2013.

A la Sala Joan de Martorell de les oficines municipals a les Masies Catalanes de la vila de
l'Albiol , essent les 19.00 hores del dia 20 de desembre de 2013 , es reuneixen els regidors
JOSEP GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JOAN FRANCESC
GONZALEZ MOYA, DIDAC RODRÍGUEZ GRAS i IGNASI BATLLE CARAVACA ,
sota la presidència del Sr. Alcalde ANDREU CARRASCO SARDÀ, per tal de celebrar
sessió ordinària del Ple de la Corporació, assistits per la sotasignat Secretària Interventora, NEUS BOVÉ BAIGET. Vist que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del
nombre legal de membres que componen la Corporació, el Sr. President obre l'acte i
s’entra a conèixer dels afers inclosos en l'ordre del dia.
Es disculpa la no assistència de la regidora Sra. ISABEL GONZALEZ CONTERO.
Abans d’iniciar els punts continguts en l’ordre del dia es sotmet a votació dels assistents la
introducció per urgència del següent punt:
PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL CONVENI D’INTEROPERABILITAT DE
SISTEMES D’INFORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Resta aprovada la seva introducció per unanimitat

1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del Ple de la sessió anterior, de data 8 d’octubre
de 2013, esborrany que ha estat lliurat als senyors regidors amb anterioritat a la
convocatòria de la sessió. L’Alcalde pregunta als regidors si desitgen realitzar alguna
correcció en la redacció de la mateixa.
Acabades les intervencions i sotmesa a votació l’acta de la sessió anterior, s’aprova per
unanimitat, amb vots a favor dels Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP
GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN FRANCISCO GONZALEZ
MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS i IGNASI BATLLE CARAVACA

2. DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA
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Per part de la Secretària es dóna compte dels decrets i resolucions que s’han realitzat
des del passat plenari fins a la data i que concretament es corresponen als números
compresos entre el 10/2013 i el 13/2013, ambdós inclusius, els quals fan referència a:
10/2013.- Aprovant l’adhesió de l’Ajuntament de l’Albiol al projecte de “Manteniment i
reparació d’espais i edificis públic” que el Consell Comarcal del Baix Camp presenta,
sol·licitant subvenció, al Departament d’Empresa i Ocupació.
11/2013.- Suspendre el rebut de liquidació de l’IBI d’urbana emès a nom de M.
Pallarolas
12/2013.- Elaboració del pressupost general de la corporació per a l’any 2014
13/2013.- Sotmetre el Pressupost a informe de la Intervenció i trametre’l posteriorment
al Ple
La Corporació se’n dóna per assabentada.

3.- CONEIXEMENT DE L’INFORME RELATIU A LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS
COMERCIALS, CORRESPONENT AL 3R TRIMESTRE DE 2013
Per part de la Secretària es dóna compte dels següents informes en relació a la morositat
en les operacions comercials, corresponent al tercer trimestre de 2013:
INFORME D’INTERVENCIÓ
Assumpte
informe al que es refereix l’article 5.4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en
les operacions comercials.
ANTECEDENTS
D’acord amb l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions
comercials, la Intervenció amb caràcter trimestral ha d’elaborar un informe per al Ple
on hi ha de relacionar totes aquelles factures que faci més de tres mesos que estiguin
registrades en el registre de factures de l’entitat i sobre les quals encara no s’hagi
reconegut l’obligació.
La Intervenció té l’obligació de requerir mensualment als òrgans gestors o unitats
responsables de la comptabilitat la justificació de perquè no s’ha procedit a reconèixer
les obligacions de les factures que fa més d’un mes que es van registrar.
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A l’informe que la Intervenció ha de trametre al Ple hi incorporarà, si s’escau, les
justificacions trameses pels òrgans gestors o responsables de la comptabilitat del no
reconeixement de determinades obligacions.
L’informe d’Intervenció relatiu a les factures no introduïdes a comptabilitat, consta a
l’expedient sotmès a la consideració del Ple, i abasta el primer i segon trimestre de
2013
INFORME
Tal com estableix l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions
comercials, no s’ha deixat de reconèixer cap obligació dins dels terminis establerts a
l’efecte.

INFORME D’INTERVENCIÓ
Assumpte
informe al que es refereix l’article 4.3 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en
les operacions comercials. TERMINIS DE PAGAMENT.

ANTECEDENTS
D’acord amb l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions
comercials, “Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que
se esté incumpliendo el plazo”.
L’informe d’Intervenció relatiu als incompliments dels terminis de pagament, fixat en
30 dies per l’any 2013, abasta el primer i segon trimestre de 2013
INFORME
Tal com estableix l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions
comercials, el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que
s’incompleix el termini són les següents:
Ens: AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
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TRIMESTRE

ANY

QUANTIA € a final trimestre

NOMBRE

TERCER

2013

0

0

S’ajunta al present informe la relació detallada de totes les obligacions que
incompleixen els terminis de pagament establerts en 30 dies per l’any 2013.
Els corporatius resten assabentats

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A
L’EXERCICI 2014
Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia sotmet a votació
dels assistents la següent proposta d’acord:
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2014
L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que
figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al 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 Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels
organismes i empreses que l’integren, conformement als seus estatuts o al document
fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162
a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles
11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Per tant,
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S’ACORDA:

1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2014 d’acord amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic;
el qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses
que l’integren, és el següent:

INGRESSOS

Pressupost
de l’entitat

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos

148.700,00
5.500,00
127.970,00

4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials

211.462,87
6.500,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6. Alienació d’inversions
reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers

98.114.11
0,00
0,00

TOTALS INGRESSOS

598.246,98

DESPESES

Pressupost de l’entitat

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents

115.326,66
335.627,58
2.000,00
950,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Inversions reals
7.Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers

122.878,02
0,00
0,00
21.464,72

TOTALS DESPESES

598.246,98
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2. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera
legal per l’Ajuntament, per import de 607.185,70 €, d’acord amb el que es detalla a
l’informe de la intervenció sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat, objectiu del
deute públic i la regla de la despesa.
Tanmateix, i en el cas que s’obtingués el finançament adient, aprovar el límit màxim
legal en relació amb el sostre de la despesa no financera, atès el detall que es relaciona a
continuació:
Sostre de despesa no financera. Màxim legal
Import a distribuir segons regla de la despesa: 403.748,72 €
Import finançat amb subvencions capítols 1,2,3 i 4: 85.222,87 €
Import finançat amb subvencions capítol 6: 116.314,11 €
Import finançat amb subvencions capítol 7: 0,00 €
Interessos de deute no subvencionats: 1.900,00 €
Sostre de la despesa: 607.185,70 €

3. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils,
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en
vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article
112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169
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.
TORN DE PARAULES
Pren la paraula el Sr. Alcalde, Sr. Andreu Carrasco, el qual manifesta que abans d’entrar
a valorar i a explicar aquests pressupostos per l’any 2014, voldria dir que aquests
pressupostos son com els dels últims anys, austers, son realistes i ajustats al context
econòmic advers en que vivim.
Estan dirigits a gestionar correctament els nostres recursos i a garantir que l’Ajuntament
continuï prestant i mantenint serveis bàsics a la ciutadania, com són la recollida de
brossa, el manteniment d’espais públics, l’enllumenat, etc.
Amb aquests pressupostos, que pugen un 8,6 % mes que l’any passat, vull destacar la
bona situació de les finances municipals degut a la previsió d’anteriors exercicis i també
a l’esforç continuat que s’ha fet, des de l’inici de la crisi, per evitar el dèficit, reduir
l’endeutament i mantenir l’equilibri financer i pressupostari dels comptes.
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Assegura que amb aquest pressupostos assegurem la situació financera de
l’Ajuntament. Aquests pressupostos que a continuació la Sra. Pareja, Regidora
d’hisenda, ens explicarà, estan xifrats en 598.246,98 euros.
Una dada important a destacar en el pressupost d’ingressos és que, el 47% del total
correspon a ingressos de la ciutadania , la resta (el 53%) correspon a ingressos d’altres
administracions.
Les inversions d’aquets pressupostos del 2014, pugen a la quantitat de 122.878,02
euros. dels quals el 20,5% correspon a inversió, i com han pogut comprovar vostès no
es contemplen grans inversions sinó que es prioritza la consolidació d’espais
emblemàtics del municipi, com pot ser la Plaça Sant Antoni, la pista esportiva o la
millora de la xarxa d’aigua al poble.
Seguidament cedeix la paraula a la Sra. Anna Pareja, Regidora d’Hisenda, la qual
manifesta que el pressupost de l’exercici 2013 que avui es presenta per a la seva
aprovació és un any més el resultat de l’esforç i la implicació que el grup de govern ha
realitzat.
Es tracta d’un pressupost condicionat per la realitat socioeconòmica que estem vivint i
patint; i per la voluntat de no incrementar, en la mesura del possible, la pressió fiscal
dels ciutadans i ciutadanes de l’Albiol, tal i com es fa posar de manifest en l’acord
d’aprovació de les ordenances fiscals municipals per a l’exercici 2014 (o fins i tot per la
voluntat de rebaixar-la quan és possible, com és el cas de l’acord de disminució dels
tipus impositiu de l’IBI).
En aquest sentit, en el pressupost de 2013 la diferència entre ingressos corrents i
despeses corrents és de 46.228,63 €, en positiu. Es tracta d’un pressupost que es pot ser
considerat continuista en relació al pressupost de l’exercici anterior, caracteritzat
fonamentalment per la seva racionalitat en la despesa.
En relació al pressupost d’ingressos a aprovar per a l’exercici 2014, el qual puja a la quantitat
de 598.246, 98€, destaquem:
Capítol 1.- Impostos directes
Aquest capítol inclou els impostos corresponents a l’IBI, plus-vàlues i impost sobre vehicles.
En relació a l’IBI d’urbana comentar que s’ha baixat el tipus, i per tant és menor la pressió fiscal
dels ciutadans de l’Albiol, però que tot i això la partida corresponent s’ha vist incrementada
atenent les altes d’immobles amb motiu de la darrera revisió realitzada.
Capítol 2.- Impostos indirectes
Aquest capítol inclou solament l’impost sobre construccions. Es preveu ingressar una quantitat
semblant a l’any anterior. La sentència del TSJC no afecta les obres de manteniment que els
particulars realitzin a Masies Catalanes, ni la totalitat de les obres que es puguin realitzar en el
poble ni en el terme municipal.
Capítol 3.- Taxes, preus públics i altres ingressos
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Les principals partides d’aquest capítol fan referència a la taxa de brossa, i a la taxa
corresponent al consum d’aigua
Capítol 4.- Transferències corrents
Les principals partides d’aquest capítol fan referència a:
- la participació en els tributs de l’Estat (65.000 €),
- als ingressos previstos per part de la Generalitat de Catalunya (75.200 €). Dels quals es
destaquen els ingressos provinents del fons de cooperació local, per import de 43.000 €, i la
subvenció del PUOSC per manteniment, per import de 19.500 €)
- els ingressos previstos provinents de la Diputació de Tarragona, per import de 71.000 €, dels
quals destaca la subvenció del PAM-manteniment per import de 42.000 €
Capítol 5.- Ingressos patrimonials
L’import d’aquest capítol és de 6.500 €, els quals corresponent a interessos de dipòsits
Capítol 7.- Transferències de capital
Aquest capítol inclou els ingressos previstos de la Generalitat, provinents del PUOSC i destinats
a inversió, per import de 88.000 € destinats a la xarxa d’aigua; i per import de 9.700 € destinats
a la Plaça Sant Antoni.
Els capítols 1, 2 i 3 corresponent a ingressos provinents del ciutadans (els quals inclouen les
taxes per aigua, brossa...) representen un total 47%. La resta, la majoria, corresponent a
ingressos provinents d’altres administracions.
En relació al pressupost de despeses, el qual puja a la quantitat de 598.246, 98€, destaquem:
Capítol 1.- Despeses de personal
Amb el manteniment de la plantilla actual, el capítol puja al mateix impost que l’any anterior,
atès que els sous continuen restant congelats per imperatiu legal.
Capítol 2.- Despeses corrents de bens i serveis
Les despeses més importants fan referència a:
- reparacions, manteniments i conservació, amb un import de 41.000 €,
- energia elèctrica, amb un import de 30.000 €
- aigua (CAT), amb un import de 38.000 €
- cànon de l’aigua: 28.000 €
- festes populars: 15.000 €
Capítol 3.- Despeses financeres
El capítol puja a un total de 2.000 €, essent la partida més important la corresponent als
interessos d’un préstec (els quals estan totalment subvencionats per la Diputació de
Tarragona)
Capítol 4.- Transferències corrents
Aquest capítol, amb un total de 950 €, fa referència a les quotes a l’ACM, FCM, Localret, i a una
subvenció a l’associació de dones de l’Albiol.
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Capítol 6.- Inversions reals
Aquest capítol inclou les inversions previstes a realitzar al municipi. Es tracta d’un capítol
important, atès que fa referència a obres de millora i inversions. Per al 2014 està previst
bàsicament finalitzar l’obra de millora de la xarxa d’aigua, així com realitzar obres de millora a
la Plaça Sant Antoni i adquirir material esportiu per a la zona esportiva de Masies Catalanes. La
totalitat de la inversió prevista puja a la quantitat de 122.878 €.
Capítol 9.- Passius financers
Aquest capítol, amb un import de 21.464 €, corresponent a l’amortització del préstec d’aquest
ajuntament.
En relació al pressupost de despeses, comentar que el capítol de personal correspon al 19% del
total de despesa, el 56 % a despeses corrents en béns i serveis, i el 21 % a inversions

capítol
1
2
3
4
6
9

%
19,3
56,1
0,3
0,2
20,5
3,6

Destacar que el pressupost d’enguany puja 51.766,74 € més que el pressupost de l’any passat,
increment que ha estat possible gràcies a la gestió realitzada per aquest ajuntament, i en
especial perquè, com sempre s’ha fet, es continua treballant per aconseguir el màxim nombre
de subvencions possibles, ingressos que fan possible que el municipi millori any rere any amb
inversió i facin possible el manteniment del municipi sense incrementar la pressió fiscal als
seus ciutadans; així com en realitzar executar la inversió prevista per a l’exercici 2013 aquest
any 2014 (l’any 2013 no es va concedir el PUOSC previst inicialment a causa de problemes
financers de la Generalitat)
L’Alcalde posa en relleu que en els pressupostos no hi ha un increment fiscal per als ciutadans,
sinó que s’ha reduït l’IBI de naturalesa urbana. L’increment en la partida d’ingressos d’IBI
corresponen a altes noves, amb motiu de la revisió cadastral realitzada, per immobles no
inclosos al cadastre fins aquest moment.
El Sr. Rodríguez, portaveu de CiU, manifesta que tot i que s’ha aprovat una reducció del 5% de
l’IBI, considera aquesta reducció inadequada si tenim en nombre l’increment produït fa 2 anys;
i més si tenim en compte que s’ha pressupostat un increment en els ingressos previstos en
concepte d’IBI.
L’Alcalde aclareix, com ha comentat anteriorment, que l’increment ve motivat per la
introducció en el padró d’immobles que fins ara no hi eren, i que solament el primer any
d’incorporació dels mateixos, atès que alguns d’ells s’incorporen per més d’una anualitat,
suposa un increment recaptatori per al municipi més important.
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En relació a les subvencions, el Sr. Rodríguez, manifesta que s’assigna una subvenció de 600 €
a l’associació de dones, però no es preveu cap altra import per a altres associacions del
municipi, quan és per tots conegut que n’hi ha d’altres, com l’ADF, la qual realitza una
important tasca; i l’Alveolus, la qual realitza una jornada tècnica a l’estiu. Considera que caldria
ser sensible també a aquests col·lectius.
El Sr Golorons, membre de l’ADF, manifesta que aquestes associacions (L’ADF i Alveolus)
poden demanar subvencions a la Generalitat. En concret l’ADF demana subvencions al
Departament de Medi Ambient de la Generalitat, o per camins a la Diputació de Tarragona, i
que ja van funcionant amb les subvencions que es sol·liciten i es reben.
La Sra. Pareja posa en relleu la important tasca que fan els membres de l’associació de dones
de l’Albiol, en les festes majors del municipi, per la qual no cobren res.
L’Alcalde valora també la important tasca que fan les dones en la festa major. No hi ha dotació
pressupostària per a altres associacions, donat que els pocs recursos de que es disposen.
El Sr. Rodríguez expressa que no està d’acord en què no es doni un ajut econòmic a les
diferents associacions del municipi.

Acabades les intervencions i sotmesa a votació l’esmentada proposta d’acord, s’aprova
per majoria, amb 4 vots a favor dels Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP
GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN FRANCISCO GONZALEZ
MOYA, i 2 vots en contra dels Srs. DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS i IGNASI BATLLE
CARAVACA

5.- APROVACIÓ DE MODIFICACIONS DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2013
Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia sotmet a votació
dels assistents la següent proposta d’acord:
ANTECEDENTS
Atès l’expedient que es tramita per a l’aprovació de la modificació de crèdits de l’ens
Ajuntament de l’Albiol n.º 1/2013, amb la modalitat de transferència de crèdits entre
diferents capítols, amb l’objectiu de poder fer front al pagament de la part de la paga
extra de Nadal de 2012 meritada abans la publicació de la llei, atesa la proposta
d’acord del següent punt contingut en l’ordre del dia d’aquest ple.
De conformitat amb les bases d’execució del Pressupost vigent i l’articulat del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals, i del Reial Decret 500/1990,
Es proposa al Ple l’adopció de la següent
PROPOSTA D’ACORDS
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PRIMER.Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º 1/2013,
corresponent a la modalitat de transferència de crèdits, del Pressupost vigent de
l’Ajuntament de l’Albiol, que inclou les partides següents:
BAIXA DE PARTIDES
PARTIDA
912-226.01

CONCEPTE
Atencions protocolàries
TOTAL

IMPORT
1.243,40
1.243,40

SUPLEMENT DE PARTIDES
PARTIDA
934-13000

CONCEPTE
Personal laboral
TOTAL

IMPORT
1.243,00
1.243,00

SEGON.Publicar el present acord al BOP de Tarragona i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament, als efectes de la presentació de reclamacions, al·legacions o
suggeriments, que seran resolts pel Ple, amb l’advertiment que cas de no presentarse’n cap, quedarà aprovat definitivament.
Acabades les intervencions i sotmesa a votació l’esmentada proposta d’acord, s’aprova
per unanimitat, amb 6 vots a favor dels Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP
GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN FRANCISCO GONZALEZ
MOYA,. DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS i IGNASI BATLLE CARAVACA

6.- ACORD DE RECONEIXEMENT DE LA PART PROPORCIONAL DE LA
PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DE L’ANY 2012,
CORRESPONENT ALS SERVEIS PRESTATS DURANTE EL PERÍODE DE
MERITAMENT PREVI A L’ENTRADA EN VIGOR DEL RDL 20/2012, DE 13
DE JULIOL, DE MESURES PER GARANTIR L’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I EL FOMENT DE LA COMPETITIVITAT.

Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia sotmet a votació
dels assistents la següent proposta d’acord:
ANTECEDENTS
Amb data 17-12-2013 el personal laboral i funcionari d’aquest ajuntament ha
presentat escrit sol·licitant l’abonament de la paga extraordinària de desembre de
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2012 en la quantia degudament meritada corresponent als serveis prestats durant el
període de meritament previ a l'entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, i que la corporació reconegui la quantitat i, així com el reconeixement
de la quantitat deguda i el termini de pagament.
Tot això, en base als darrers pronunciaments judicials, i , en especial, la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Galícia de data 13 de novembre de 2013, on es
reconeix el dret a percebre la part corresponent de la paga extra des de l'1 de juny al
14 de juliol de l'any 2012, en base a “ el art. 2 del Real Decreto-ley20/2012 admite una
interpretación conforme a la CE, bajo el canon lógico, sistemático y finalista antes
expuesto. La norma suprime la paga extraordinaria de diciembre pero referida a la
paga extraordinaria no devengada, o en otras palabras a la paga extraordinaria
generada tras la entrada en vigor inmediatamente ulterior a la publicación del DecretoLey. No afecta el Real Decreto-Ley 20/2012 a la paga extraordinaria que en el
momento de entrar en vigor de la norma ya se había devengado paulatinamente con
su acumulación día a día bajo la única norma entonces vigente, forma parte de la
esfera de derechos económicos de los funcionarios, pendiente únicamente de su
ulterior abono. La finalidad del Real Decreto-Ley es rebajar la retribución que los
funcionarios van a percibir en el futuro, no expropiando las retribuciones que éstos han
devengado ya.”
Així mateix sol·liciten que aquest escrit serveixi per la interrupció de la prescripció de
no pagament corresponent a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012,
conforme a l’article 1973 del Codi Civil.

D’ençà que entrà en vigor el RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que disposà, a l’article 2, la
suspensió de la percepció de la paga extraordinària i de la paga addicional del
complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012,
s’han succeït pronunciaments des de diferents àmbits i instàncies judicials i
institucionals (és a destacar en aquest darrer àmbit, la Resolució de la Defensora del
Pueblo, de data 15 d’octubre de 2012) que qüestionen l’abast i la procedència de
l’aplicació íntegra d’aquesta mesura suspensiva.
1. Així, la jurisdicció social de conformitat amb la doctrina consolida del Tribunal
Suprem (en endavant TS) en relació amb el caràcter de salari diferit meritat dia
a dia que cal atribuïr a les pagues extraordinàries (per totes, SSTS 4.4.2008,
21.4.2010, 5.11.2010, 10.3.2011) es manifesta en essència unànime
reconeixent l’existència d’una part ja meritada a la data d’entrada en vigor del
RDL, el 15.07.2012, i conseqüentment s’expressa favorable a l’abonament de la
part proporcional d’aquesta.
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L’Ajuntament de l’Albiol, així com la resta d’administracions públiques, sotmesos al
principi de legalitat, va aplicar la interpretació emanada del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, informant la Secretaria d’Estat que:
“(...) Por lo que a la cuestión propia de la consulta se refiere, procede la
reducción de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 y no en proporción al
tiempo ya trabajado en el momento en que entró en vigor esta medida (15 de
julio de 2012)”.
D’acord amb la interpretació exposada i davant la situació d’inseguretat jurídica
existent, la Corporació va resoldre aplicar aquest criteri, i suspendre íntegra la paga tal
i com manifestava el Ministeri. Tanmateix, a la mateixa decisió adoptada per aquest
Ple ja es va manifestar la disconformitat dels Corporatius amb la mateixa, per la qual
cosa la modificació del context permet reconsiderar aquella decisió.
L’escenari descrit i que fonamentà l’acord del Ple de l’Ajuntament de l’Albiol ha variat:
-

En l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu ja s’han produït els primers
pronunciaments judicials, sobre la qüestió debatuda i aquests són unànimes en
el sentit de reconèixer el dret a la percepció de la dita paga en la quantia
corresponent als serveis prestats entre els dies 1 de juny al 14 de juliol de 2012,
previs, per tant, a l’entrada en vigor del RDL 20/2012.

Paral·lelament, han estat plantejades vàries qüestions d’inconstitucionalitat que
sumades a les inicialment plantejades en seu social quasi arriben a la vintena,
fonamentades totes elles en la possible vulneració dels articles 9 i 33 de la Constitució
Espanyola. Val a dir, però, que el TC encara no s’ha pronunciat al respecte.
Tanmateix, com argument que fonamentaria segons el mateix Tribunal Constitucional,
el criteri interpretatiu adoptat pels jutjats, cal fer esment a la interpretació que “a
sensu contrario” efectuà el TC, en les resolucions interlocutòries 162/2011, de 13 de
setembre, i 179/2011, de 13 de desembre, con a conseqüència de dues qüestions
d’inconstitucionalitat plantejades en relació amb diversos preceptes del RDL 8/2010 de
Mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, i que han estat recollides a
la fonamentació jurídica d’alguna de les sentències recentment dictades pels jutjats
contenciosos que resolen sobre el RDL 20/2012 (per exemple, la sentència del Jutjat
Contenciós Administratiu de Saragossa, 200/2013, de 12 de setembre).
En aquelles resolucions interlocutòries, el TC analitza un seguit de qüestions derivades
de l’aprovació de les mesures previstes al RDL 8/2010, d’entre les quals ens referim als
raonaments que efectua en relació a la qüestió que ara es debat (fonament de dret
setè, apartat c), de la resolució interlocutòria 179/2011, de 13 de desembre)
“(...) El Juzgado promotor de la cuestión fundamenta como ha quedado
expuesto, la pretendida vulneración del art. 33.3 CE, en la afirmación que el
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artículo 1 del RD Ley 8/2010 recorta derechos económicos adquiridos de los
funcionarios públicos reconocidos para toda la anualidad presupuestaria por la
Ley 26/2009 del PGE para el 2010. Ahora bien, tal argumento carece de
fundamento por cuanto la reducción de retribuciones impuesta por el artículo 1
del RDL 20/2010, de 20 de mayo, mediante la modificación de los artículos 22,
24 y 28 de la Ley 26/2009, de presupuestos generales del Estado para 2010, lo
es con efectos de 1 de junio de 2010, respecto de las retribuciones vigentes a
31 de mayo de 2010, esto es, afecta a derechos económicos aún no
devengados por corresponder a mensualidades en las que aún no se ha
prestado el servicio público y, en consecuencia, no se encuentran
incorporados al patrimonio del funcionario, por lo que no cabe hablar de
derechos adquiridos de los que los funcionarios hayan sido privados sin
indemnización (artículo 33.3 CE) ni de una regulación que afecta
retroactivamente a derechos ya nacidos.”
Finalment, en relació amb les qüestions d’inconstitucionalitat plantejades és a destacar
la recent sentència 52/2013, dictada el 17 d’octubre, per la sala social del TSJ de
Catalunya, i que defuig de la pretesa inconstitucionalitat de l’article 2 del RDL 20/2012,
fent seva la doctrina posterior a l’aprovació del RDL (STSJ Madrid, de 14.12.2012) i que
es pronuncia en els següents termes:
“(...) A partir de ahí en el caso ahora planteado, hemos de tener en cuenta que
en la paga extra de diciembre de 2012, suprimida por el epetido RDL 20/2012,
se liquida el importe correspondiente referido al período 1 de enero a 31 de
diciembe, por lo que a la fecha de entrada en vigor, el 15.7.2012 los
trabajadores ya habrían hecho suya la parte proporcional de la paga extra que
confluye a esa fecha. Por lo tanto, el art. 2.5 del RDL 20/2012 cabe
interpretarlo en tal sentido obviando así su inconstitucionalidad, por la
retroacción que en otro caso se produciría de entender que el precepto
sugiere pura y simplemente la supresión de la paga extra de diciembre de
2012 sin ninguna otra matización, cuando la interpretación que parece más
correcta sería la de que dicha supresión no afecta a los importes ya
devengados por el trabajador en el momento de su entrada en vigor, al ser al
la interpretación más acorde con el texto constitucional. (....)”
Reflexió que acull també la recent jurisdicció contenciosa, així en STSJ Madrid de
25.09.2013 (que reitera el criteri de l’anterior TSJ Madrid de 22.04.2013), en
manifestar que no és necessari plantejar la qüestió d’inconstitucionalitat quan per via
interpretativa sigui possible l’acomodació de la norma a l’ordenament jurídic, i conclou
que en aquest cas que la norma qüestionada, RDL 20/2012, no preveu la seva eficàcia
retroactiva:
“(...) La cuestión de si una Ley tiene o no efectos retroactivos es de legalidad
ordinaria, no precisando la Jurisdicción acudir a cuestiones de
constitucionalidad en su labor interpretativa de la norma.
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TERCERO.- El art. 33 de la Ley 33/1987 establece como se hacen efectivas las
pagas extraordinarias (primer dia hábil de junio a diciembre) pero no cuando se
perfecciona el derecho, que evidentemente no se genera por trabajar los días 1
de junio a diciembre, sino a lo largo de todo el año, siendo práctica pacífica de
la Administración la de detraer de la paga extraordinaria la parte
correspondiente a los periodos no trabajados que no devengan salario
(permisos sin sueldo, por ejemplo) lo que evidencia la correlación entre
tiempo efectivamente trabajado en cómputo anual y cuantía devengada de la
paga extraordinaria (....)”
Aquest és el criteri que realitzà el propi Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, en dictar les instruccions sobre la interpretació legal de l’art. 2 del RDL
20/2012, recollida, entre d’altres, en l’escrit de la Subdirecció General de 29.9.2012,
que es reprodueix:
“(...) respecto de las liquidaciones practicadas antes del día 15.7.2012, como
consecuencia de la finalización de contratos temporales de trabajo, o con
motivo u ocasión del cese o de la baja del personal funcionario o laboral, no
procederá exigir reintegro alguno a los afectados como consecuencia de la
supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. Si por cualquier
circunstancia el citado personal funcionario o laboral hubiera pasado a tener
con posterioridad el 15 de julio de 2012 una nueva relación jurídica con la
Administración, tampoco podrá practicarse compensación o exigir reintegro
alguno por las cantidades que fueron abonadas con ocasión de la liquidación de
su anterior relación antes de la entrada en vigor de la supresión de la paga
extraordinaria de diciembre de 2012 (...)”.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Albiol l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament de l’Albiol reconeix el dret del personal, funcionari i laboral, que
treballa en aquesta administració local, a cobrar la part meritada de la paga
extraordinària de Nadal de 2012 fins el 14-7-2012.
Segon.- La forma i data de pagament es realitzarà amb càrrec al pressupost del 2013.
Tercer.- Si un cop executat aquest acord es declarés la seva improcedència, per ordre
judicial, la corporació ho comunicarà a la part social i procedirà, un cop esgotades
totes les instàncies, a la deducció íntegra de la quantitat abonada per aquest concepte
en la propera paga extraordinària que correspongués abonar al personal.
Quart.- Interrompre la prescripció de no pagament corresponent a la paga
extraordinària del mes de desembre de 2012, conforme a l’article 1973 del Codi Civil.
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Acabades les intervencions i sotmesa a votació l’esmentada proposta d’acord, s’aprova
per unanimitat, amb 6 vots a favor dels Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP
GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN FRANCISCO GONZALEZ MOYA, DÍDAC
RODRÍGUEZ GRAS i IGNASI BATLLE CARAVACA

7.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP I
L’AJUNTAMENT DE L’ALBIOL QUE REGULA L’ENCÀRREC A FAVOR DE
LA COMARCA DE LES FUNCIONS ATRIBUÏDES AL MUNICIPI EN
MATÈRIA DE SERVEIS FUNERARIS I L’AUTORITZA PER A LA SEVA
PRESTACIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA

Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia comenta que fruit
de l’iniciativa del Consell Comarcal, es va proposar a tots els alcaldes i alcaldesses la
creació d’uns serveis funeraris comarcals a traves de l’empresa publica municipal de
Reus GESFUSA.
Aquesta idea que se’ns va plantejar a tots els responsables municipals, va ser ben
acollida i per tant es va tirar endavant la creació d’aquest servei i el seu reglament, així
com el conveni amb els municipis de la Comarca que ho desitgin i que hagin delegat la
gestió al Consell Comarcal.
Aquest acord te un objectiu clar, i és el de que tota la ciutadania pugui gaudir d’uns
serveis funeraris públics que seran del mateix preu i de la mateixa qualitat que els que
reben els ciutadans de Reus.
Per part de l’equip de govern, s’ha vist amb bons ulls aquest acord, que sense cap tipus
de dubte redundarà en un servei més per a les ciutadanes i ciutadans de l’Albiol.

Seguidament l’Alcaldia sotmet a votació dels assistents la següent proposta d’acord:

ANTECEDENTS
Per acord del Consell d’alcaldes del Consell Comarcal del Baix Camp de 30-10-2013 es
proposa l’establiment dels serveis funeraris i l’aprovació del conveni de col·laboració
que ha de regular l’encàrrec de gestió d’aquests serveis.
Es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació d’aquest conveni

PROPOSTA D’ACORDS
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PRIMER.-

Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix
Camp i l’Ajuntament de l’Albiol que regula l’encàrrec a favor de la
comarca de les funcions atribuïdes al municipi en matèria de serveis
funeraris i l’autorització per a la seva prestació en règim de concurrència

SEGON.-

Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp

Acabades les intervencions i sotmesa a votació l’esmentada proposta d’acord, s’aprova
per unanimitat, amb 6 vots a favor dels Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP
GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN FRANCISCO GONZALEZ
MOYA,. DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS i IGNASI BATLLE CARAVACA

8.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADDENDA DE REGULARITZACIÓ ECONÒMICA DEL
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALBIOL I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
CAMP EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS
Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia sotmet a votació
dels assistents la següent proposta d’acord:

ANTECEDENTS
Aquest ajuntament té signat un conveni de col·laboració, aprovat per acord del Ple de
la corporació de 26-9-2001, per regular la gestió i el finançament dels serveis socials
bàsic, corresponent aprovar l’addenda de regularització econòmica corresponent a
l’exercici 2013, corresponent pagar per l’Ajuntament de l’Albiol per atendre les
despeses per a la prestació dels diferents serveis socials bàsics que atén la comarca en
aquest municipi l’import de 1.786 €.

FONAMENTS DE DRET
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Albiol i el Consell Comarcal del Baix
Camp

PROPOSTA D’ACORDS

PRIMER.-

Aprovar l’addenda de regularització econòmica del conveni de Serveis
Socials subscrit amb el Consell Comarcal del Baix Camp, corresponent a
l’exercici 2013.
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SEGON.-

Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp

Acabades les intervencions i sotmesa a votació l’esmentada proposta d’acord, s’aprova
per unanimitat, amb 6 vots a favor dels Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP
GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN FRANCISCO GONZALEZ
MOYA,. DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS i IGNASI BATLLE CARAVACA
9.- PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL CONVENI D’INTEROPERABILITAT DE SISTEMES
D’INFORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia sotmet a votació
dels assistents la següent proposta d’acord:

PRIMER.- Aprovar l’adhesió al Conveni marc de col·laboració entre el Departament de
Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de l’Albiol i el Consorci Administració
Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la
interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.
SEGON.- Nomenar el Sr. Andreu Carrasco Sardà, Alcalde-President amb DNI
39.818.144S, com a interlocutor/a únic/a de l’entitat davant el Consorci AOC.
Acabades les intervencions i sotmesa a votació l’esmentada proposta d’acord, s’aprova
per unanimitat, amb 6 vots a favor dels Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, JOSEP
GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN FRANCISCO GONZALEZ
MOYA,. DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS i IGNASI BATLLE CARAVACA

10.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
El Sr. Rodríguez, portaveu de CiU, manifesta que l’Ajuntament no havia dit res de la
sentència fins la darrera sessió plenària. Així mateix desitja que quedi constància en
l’acta que, el cas de la Sra. Radu, si que s’hagués demanat un certificat de qualificació
urbanística en el moment de la compra-venda de la parcel·la (15-7-2010), atès que té
una vigència de 6 mesos, i que la sentència es va emetre el 25-11-2011, el certificat
emès l’any 2010 ja no hauria estat vigent i igualment no se li hauria pogut atorgar el
permís d’obres per a la construcció d’una nova vivenda a Masies Catalanes.
Manifesta així mateix, que li va semblar molt correcte la reunió realitzada per informar
el ciutadans del municipi. Potser s’hauria hagut de fer saber a la ciutadania abans.
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L’Alcalde manifesta que solament s’ha pogut informar les persones que abans de
realitzar la compra-venda d’una parcel·la s’han dirigit a l’ajuntament per a preguntar
sobre les característiques urbanístiques de la parcel·la que desitjaven adquirir. En el cas
d’haver tingut certificats de qualificació urbanística emesos (se’n pot demanar un de
nou un cop esgotat el termini de vigència del mateix) s’hauria pogut informar els
propietaris de les parcel·les de l’emissió de la sentència.
Aquesta sentència afecta 2.300 urbanitzacions de Catalunya. L’Ajuntament ha actuat
adequadament en tot moment, i finalitzades les gestions s’ha realitzat la reunió. Tot i
això s’ha informat de la mateixa a totes les persones que han vingut a fer qualsevol
consulta urbanística, així mateix, es va explicar a la Sra. Radú amb tot detall sobre
aquesta i els tràmits que s’estaven realitzant. L’equip de govern és el primer interessat
en que els ciutadans puguin construir a Masies Catalanes.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 20,15 hores, de la
qual s’estén la present Acta que signa el Sr. Alcalde amb mi, la Secretària, que certifico.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

Andreu Carrasco Sardà

Neus Bové Baiget
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