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ACTA Nº 4  DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 

L'AJUNTAMENT DE L’ALBIOL EL DIA 28 DE DESEMBRE DE 2012. 

 

 

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 28 de desembre de 2012 , es reuneixen els regidors 

JOSEP GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JOAN FRANCESC 

GONZALEZ MOYA, DIDAC RODRÍGUEZ GRAS, ISABEL GONZALEZ CONTERO, 

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. 

 

Abans d’iniciar la sessió el Sr. Rodríguez excusa la no assistència al Ple del Sr. Ignasi 

Batlle, el qual es troba de viatge. Manifesta també que no es mantenen les dates aprovades 

per a la celebració dels plens, les quals li agradaria que fossin respectades. 

 

S’aclareix que la necessitat d’aprovar diversos acords abans de finalitzar l’any, a fi de 

complir amb la legislació vigent,  ha motivat que s’avancés una setmana la data de 

celebració del ple 

 

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 9 d’octubre 

de 2012, 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. 

 

El Sr. Dídac Rodríguez manifesta que caldria parlar de diferents matisos en la redacció de 

les intervencions, però que no ho farà i que el seu grup no aprovarà l’acta. 

 

Acabades les intervencions i sotmesa a votació l’acta de 5-7-2012, 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, ISABEL GONZALEZ 

CONTERO.  

 

2. DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA 
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Per part del Secretari 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 18/2012 i el 21/2012, ambdós inclusius, els quals fan referència a: 

Núm. 18.- Es requereix al Sr. O. Ravit perquè realitzi les actuacions que corresponguin 

per a garantir l’estabilitat estructural i la contenció de terres d’un mur 

Núm. 19.- Alta i baixa d’un rebut d’escombraries amb motiu del canvi de titular (nou 

titular: IC Inmuebles SA unipersonal) 

Núm. 20.- Sobre l’elaboració del pressupost d’aquesta corporació per a l’exercici 2013 

Núm. 21.- Formalització de document sobre el subministrament d’electricitat dels ens 

locals adherits a l’Acord marc del Consorci Català pel Desenvolupament Local 

 

La Corporació se’n dóna per assabentada. 

 

3.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR 

I SUBSTITUT DEL MUNICIPI DE L’ALBIOL 

 

Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia sotmet a votació 

dels assistents la següent proposta d’acord: 

                                    

 

Atès el que determina la Llei 38/1988 de 28 de desembre de Demarcació i Planta 

Judicial, i els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial pel que fa a la 

elecció dels Jutges de Pau. 

 

Atès que mitjançant anunci en el BOP, número 268, de data 20 de novembre de 2012, es 

va obrir la convocatòria pública per un termini de vint dies hàbils per a la presentació de 

la sol·licitud corresponent per totes aquelles persones interessades en el càrrec de jutge 

de pau titular. 

 

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Carlos Gutiérrez Vecino, en data 20 de novembre 

de 2012, que mitjançant la qual sol.licita que l’Ajuntament de l’Albiol accedeixi a 

proposar-lo pel càrrec de Jutge de Pau titular del municipi de l’Albiol. 

 

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Alicia Pardal Peinado, amb el DNI 39725296H 

en data 20 de novembre de 2012, que mitjançant la qual sol.licita que l’Ajuntament de 

l’Albiol accedeixi a proposar-la pel càrrec de Jutgessa de Pau substituta del municipi de 

l’Albiol. 

 

Vist que durant el termini corresponent a la convocatòria no s’han presentat altres 

persones interessades 

 

 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Elegir com a Jutge de Pau titular del municipi de l’Albiol al Sr. Carlos 

Gutiérrez Vecino.   

 

SEGON.- Elegir com a Jutgessa de Pau substituta del municipi de l’Albiol la Sra. Alicia 

Pardal Peinado 

 

TERCER.- Trametre d’acord amb l’article 101.3 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, 

certificació del present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel seu 

nomenament. 

 

Seguidament pren la paraula el Sr. Rodriguez el qual manifesta el seu acord amb aquest 

punt, en relació al qual l’ajuntament ha fet el que marca la llei. 

 

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  ISABEL GONZALEZ CONTERO.  

 

4.- APROVACIÓ DE LA NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS EN APLICACIÓ 

DEL RDL 20/2012. 

 

Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcalde sotmet a votació el 
següent punt contingut en l’odre del dia 
 

 

ANTECEDENTS 
 

La NOTA INFORMATIVA del MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES, relativa a l’aplicació per les Entitats Locals del què s’ha disposat als 

articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de 

foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos generals de l’Estat 

per al present exercici, s’estableix que les quantitats derivades de la supressió de la paga 

extraordinària i de les pagues addicionals de complement específic o equivalents, es 

destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes 

d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació amb 

subjecció al que s’ha establert a la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera i en els termes i abast que es determini en les corresponents 

Lleis de pressupostos.  
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En conclusió, s’estableix l’obligació d’immobilitzar a l’exercici 2012, els crèdits 

previstos per l’abonament de les esmentades pagues i afectar aquests crèdits a plans de 

pensions o similars, sense que es puguin destinar a cap altre objecte, ni en el present 

exercici ni en exercicis futurs.  

 

Amb aquesta finalitat, les Entitats Locals hauran de dictar, per l’import corresponent, un 

acord de no disponibilitat de crèdit però sense que es pugui incorporar aquest import a 

l’exercici següent ja que fins que una norma així ho autoritzi, restaran pendents 

d’incorporació. 

 

D’acord amb l’article 30 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 

desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals, els crèdits consignats en el Pressupost de despeses, així com els procedents de 

les modificacions pressupostàries poden trobar-se amb caràcter general, en qualsevol de 

les tres situacions següents: 

 

a) Crèdits disponibles  

b) Crèdits retinguts pendents d’utilització 

c) Crèdits no disponibles. 

 

En principi, tots els crèdits per a despeses es trobaran en la situació de crèdits 

disponibles, no obstant, la no disponibilitat de crèdit, atès l’article 33 del RD 500/90, es 

deriva de l’acte mitjançant el qual s’immobilitza la totalitat o part del saldo del crèdit 

d’una partida pressupostària, declarant-la no susceptible d’utilització. 

 

La declaració de no disponibilitat no suposa l’anul·lació del crèdit, però amb càrrec al 

saldo declarat no disponible no es podran acordar autoritzacions  de despeses ni 

transferències i el seu import no es podrà incorporar al Pressupost de l’exercici següent.  

 

Correspon la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició a 

disponible, al Ple de l’Entitat.  

 

Atès els articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat 

pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos 

generals de l’Estat per al 2012, s’immobilitza  la totalitat dels crèdits corresponents als 

Ens i partides pressupostàries que es detallen seguidament: 

 
Ens: AJUNTAMENT DE L’ALBIOL 

 
 

Article Àrea de  

Despesa 

Descripció (distribució per comptes patronal SS) Import Crèdit  

no disponible 

Varis Varis Laborals 1.708,81 

Varis Varis Funcionaris 2.445,25 

 
  TOTAL  4.154,06 

 
Més la seguretat social corresponent 
 

FONAMENTS DE DRET 
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Article 30 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 

Capítol Primer del Títol Sisè, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de 

foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos generals de l’Estat 

per al 2012. 

 

 

ACORDS: 

 
PRIMER.-  Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari de les 
partides abans detallades, per import estimat de 4.154,06 euros més la Seguretat 
Social corresponent, de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
SEGON.-  Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a 
portar a terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents. 
 
 

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 ISABEL GONZALEZ CONTERO.  

 

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A 

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 
 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2013. 
 
El secretari interventor ha emès l’informe favorable corresponent que figura 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. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
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 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, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Albiol l’adopció dels següents acords: 
 
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2013; el qual, resumit 
per capítols, és el següent: 
  
Pressupost d’ingressos 
 
Operacions corrents 
 

1.Impostos directes 129.200,00 

2.Impostos indirectes 5.000,00 

3.Taxes i altres ingressos 134.350,44 

4.Transferències corrents 169.429,80 

5.Ingressos patrimonials 8.500,00 

 
Operacions de capital 
 

7.Transferències capital 100.000,00 

8.Actius financers 0,00 

9.Passius financers 0,00 

 
Total ingressos  546.480,24 
 
 
Pressupost de despeses 
 
Operacions corrents 
 

1.Despeses de personal 115.326,66 

2.Despeses en béns corrents i serveis 291.844,52 

3.Despeses financeres 2.087,23 

4.Transferències corrents 4.180,00 

 
Operacions de capital 
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6.Inversions reals 111.657,11 

7.Transferències de capital 0,00 

8.Actius financers 0,00 

9.Passisu financers 21.464,72 

 
Total despeses  546.480,24 
 
2. Aprovar el sostre de despesa de conformitat amb l’article 12 de la Ley Orgànica 
2/2012 i fixar-lo per a l’exercici 2013 en un import màxim de 639.521,04 euros, de forma 
que el pressupost respecta i compleix aquest objectiu. 
 
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 

L’Alcalde manifesta que, abans de donar la paraula a la regidora d’hisenda Sra. Ana 
Pareja, voldria fer una petita introducció en un tema important com son els 
pressupostos per l’any 2013. 

En l’últim Plenari en el que vam aprovar els pressupostos per aquest any 2012, dèiem 
que l’any seria complicat i dur. Em vaig equivocar, aquest any, que dintre de 3 dies 
s’acaba, ha estat molt complicat i molt dur. Molt més del que varem preveure. 
 
La maleïda  crisis que ens acompanya fa uns anys, no té, de moment, ganes de deixar-
nos tranquils i això per l’economia del nostre ajuntament i conseqüentment del 
Municipi, no es bo.   
 
A contracor em hagut de pujar impostos i taxes, tots vostès saben que no entra en  el 
nostre tarannà fer-ho; durant els últims anys hem governat i em tirat endavant el 
Municipi  sense fer  cap pujada d’impostos, i ho podíem haver continuat fent en 
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moments de bonança econòmica, però en aquells moments no era imprescindible fer-
ho, i no ho varem fer.   
 
Vam preferir posar-nos endavant de moltes iniciatives que mancaven per tal que 
l’Albiol tingués uns serveis i unes infraestructures que mai cap govern municipal ni cap 
Entitat anterior va fer. No vam mirar de qui era l’obligació fer-les, per descomptat que 
moltes de les obres fetes s’han fet sense cap cost per als habitants de l’Albiol, les 
haurien hagut de fer altres Entitats creades amb aquesta finalitat, però les ha fet 
l’Ajuntament, a expenses de rebre, com va passar, tota mena de crítiques de persones 
que mai han entès  que succeïa.  
  
Hi avui aquí, en aquest Plenari, hem de discutir i d’aprovar, inicialment,  els 
pressupostos de l’Albiol per l’any 2013. Vull deixar clar que aquests pressupostos no 
són els que l’equip de govern hagués fet en altres circumstancies.  
 
Els ajuntaments estem mig intervinguts pel Govern d’Espanya. Ens limiten la despesa 
d’una manera que si, hipotèticament tinguéssim ingressos majors als pressupostats, 
aquets haurien de destinar-se inexcusablement a cobrir deute.   
 
Enguany el pressupost que l’equip de govern presenta aquí al Plenari, es un 30,6% 
inferior al de l’any passat. Encara  és mes austers que el de l’any passat.  
 
Passem de 788.200 euros de l’any 2012 a  546.480,24 per l’any 2013.  
 
Aquests, per que tots ho tinguem clar, són uns pressupostos de supervivència. Són dels 
més restrictius dels últims anys i també els més adaptats a la realitat dels ingressos 
que preveiem. Són uns pressupostos que tracten de garantir els actuals serveis que es 
donen des de l’Ajuntament.  
 
Aquest pressupostos, no són els millors pressupostos, no són els pressupostos que 
l’equip de govern hagués volgut presentar. Són els únics possibles, i són els que 
permetran  que durant l’any 2013 l’Albiol continuí funcionant.  
 
En els pressupostos que ara ens presentarà la Sra. Pareja  hi podem estar d’acord o no. 
Tot depèn del grau de compromís que es vulgui tenir amb el Municipi. 
 
Als regidors del partit de l’oposició, amb una reunió amb la Secretari-Interventora Sra. 
Neus Bové, se’ls ha explicat punt per punt aquests pressupostos.  
 
Ara toca administrar la responsabilitat política que es demostra en èpoques com les 
actuals. 
 

Seguidament l’Alcalde cedeix la paraula a la Regidora d’Hisenda, Sra. Anna Pareja, la 
qual manifesta que els pressupostos elaborats per a l’exercici 2013 estan condicionats 
per la realitat econòmica actual. 
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Són uns pressupostos adequats a les circumstàncies en les quals ens trobem i que 
reflexen l’actualitat de l’economia. 

Subvencions sense cobrar, transferències de l’Estat Espanyol i de la Generalitat 
retallades, aquest és el panorama que tenim ara mateix a l’Ajuntament, que amb un 
important deute acumulat fan que tinguem que fer uns pressupostos austers i 
restrictius, per no posar en perill els serveis que donem actualment des de 
l’Ajuntament. 

La Regidora comenta els pressupostos que es presenten per a l’any 2013 per l’Albiol, 
per capítols: 

INGRESSOS POR CAPITOLS 

 

CAPITOL 1 – IMPOSTOS DIRECTES 129.200,00 euros IBI, vehicles, plusvàlues 

CAPITOL 2 – IMPOSTOS INDIRECTES 5.000  euros Impost sobre construccions 

CAPITOL 3 – TASAS, PRECIOS PUBLICS 134.350,44 euros Taxa  cementiri, brossa, llicències 

obertura, multes, etc.   

CAPITOL 4 – TRANSFERENCIES CORRENTS 169.429,80 euros Diner que se rep de l’Estat i 

Generalitat 

CAPITOL 5 – INGRESSOS PATRIMONIALS 8.500 euros Interessos de dipòsits 

CAPITOL 7 – TRANSFERENCIES DE CAPITAL 100.000 euros Diner que se preveu ingressar de la 

Generalitat – Diputació - Estat 

TOTAL INGRESSOS 546.480,24  

 
DESPESES POR CAPITOLS 

 

CAPITULO 1 – DESPESES DE PERSONAL 115.326,66 euros Despeses de personal 

CAPITULO 2 – DESPESES DE BÉNS 
CORRENTS I SERVICIOS 

291. 844,52 euros Despeses que corresponen al 

funcionament general del 

Ajuntament (llum, aigua, brossa, 

telèfons, material d’oficina etc) 

CAPITULO 3 – DESPESES FINANCERES 2.087, 23 euros Interessos que se paguen por 

préstecs bancaris. 

CAPITULO 4 – TRANSFERENCIES CORRENTS  4.100,00 euros Transferències a associacions 

CAPITULO 6 – INVERSIONS REALS 111.657,11 euros Despeses en obra pública 

CAPITULO 9 – PASSIUS FINANCERS 21.464,72 euros L’amortització anual dels préstecs 

bancaris. 

TOTAL DESPESES  546.480,24 euros  

 

Seguidament l’Alcalde, dona  la paraula el Sr. Rodríguez el qual manifesta que 

l’aprovació dels pressupostos municipals és un dels punts més importants a adoptar 

per la corporació, ja que fa referència a com gestionar els recursos. Posa en relleu que 

per part de l’equip de govern no hi ha hagut cap interès en que els regidors de 

l’oposició participessin en l’elaboració dels pressupostos.  

Manifesta que el pressupost s’ha reduït en un 30,6% en relació a l’exercici anterior. 

Pregunta en relació al capítol 1 d’ingressos si aquestos s’han reduït. 
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La Sra. Pareja posa de manifest que l’IBI s’ha congelat per a l’exercici 2013. Així mateix, 

l’Alcalde comenta que aquest capítol ha passat de 148.000 € l’any 2012 a 129.000 € 

per a l’any 2013, destacant la reducció en l’import pressupostat en concepte d’impost 

sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plus-vàlua), atès que el 

nombre de compra-vendes ha disminuït amb motiu de la crisi econòmica i com a 

conseqüència és preveuen menys ingressos per aquest concepte. 

Seguidament el Sr. Rodríguez i en relació a les despeses, manifesta que el capítol 1 

puja a la quantitat de 115.000 €. Si a aquesta quantitat afegim uns 5.000 € que poden 

correspondre al tècnic Victor Sanabria, la quantitat destinada a personal pujaria a uns 

120.000 €, la qual correspon al 22% del pressupost. Si a aquesta quantitat hi afegim les 

despeses protocol·làries (4000 €), jurídics i contenciosos (6000 €), i festes populars i 

esportives, dietes i indemnitzacions per raó de servei; estem parlant d’un total d’uns 

160.000-170.000 €, o sigui del 30% del pressupost.  En canvi el capítol 6 d’inversions 

reals puja a 112.000 € (subvencionades en 100.000 €). 

L’alcalde manifesta la despesa de personal d’aquest ajuntament no és alta en 

comparació amb la d’altres  corporacions. Esta dintre de la mitja d’Ajuntaments 

similars. Que per part de l’oposició es barregen conceptes i capítols per tal de 

confondre al ciutadà i donar la sensació contraria de la que es realitat.  

Pregunta al Sr. Rodríguez en relació a les despeses de personal, de quina manera creu 

que s’han de reduir les mateixes. 

Respon el Sr. Rodríguez proposant  que el proper any el grup de govern els convidin a 

participar en l’elaboració dels pressupostos, fet que possibilitaria realitzar 

suggerències en temps i forma. Enguany lamenta no haver-hi pogut aprofundir més. 

Pel que fa a les subvencions a entitats comenta que es dona una subvenció per import 

de 600 € al grup de dones però que no se’n dona cap a l’ADF. 

L’Alcalde comenta que atesa la necessitat de reduir les despeses per a l’any 2013 no es 

dota l’ADF de cap subvenció d’aquest ajuntament. Pel que fa a l’associació de dones, 

aquestes han vist reduïda la seva subvenció de 1.000 a 600 €.  

El Sr. Rodríguez  manifesta que trobaria interessant que es donés una subvenció a 

l’ADF, ateses les característiques del municipi en relació al risc d’incendis. 

El Sr. Josep Golorons manifesta que els pressupostos són baixos, havent-se reduït les 

subvencions que rebia el municipi. En relació als ingressos, el personal és el mateix; la 

festa major s’ha vingut fent com fa molts anys (tant en relació a Masies com al poble). 

Entén que es tracta d’un pressupost molt ajustat. 
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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, ISABEL GONZALEZ 

CONTERO.  

5.- APROVACIÓ DE MODIFICACIONS DE CRÈDITS AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012 

 
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 l’Albiol, n.º 1/2012, la modificació inclou: 
 

- El compliment amb la novetat introduïda per la Llei 5/2012, de 20 de març, la qual va 

entrar en vigor el març de 2012, en relació al tractament que fa en els 

subministraments d’aigua, amb motiu del qual correspon realitzar una modificació de 

crèdit per a introduir en el pressupost les partides d’ingressos i despeses 

corresponents al cànon de l’ACA, ja que la comptabilització passa de ser 

extrapressupostària a pressupostària. 

 
- amb la modalitat de transferència de crèdits entre diferents capítols, amb el detall 

adjunt 

 
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, 
 
 
PROPOSTA D’ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar la introduir en el pressupost les partides d’ingressos i despeses 

corresponents al cànon de l’ACA: 

 
INGRESSOS  

PARTIDA  CONCEPTE  IMPORT  

304,00 Cànol de l’aigua 33.758,29    
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DESPESES  

PARTIDA  CONCEPTE  IMPORT  

225.01 Cànol de l’Aigua 33.758,29 

 
SEGON.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º 1/2012, 
corresponent a la modalitat de transferència de crèdits, del Pressupost vigent de 
l’Ajuntament de l’Albiol. 
 
Es detallen les partides afectades per la modificació de crèdits: 
 

BAIXA DE PARTIDES  

912-23000 Organs de Govern        12.528,51    

162-46504 C.Comarcal rec.brossa          7.671,95    

 TOTAL        20.200,46    

   

SUPLEMENT DE PARTIDES  

011-31003 Interessos          5.720,14    

011-91100 amortitzacó préstec          1.464,72    

134-23300 Protecció civil              255,00    

231-16000 Seguretat Social          4.138,85    

920-62600 Equips procès informàtic              949,80    

934-13005 Retribució personal          7.671,95    

 TOTAL        20.200,46    

 
 
TERCER.- 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 presentar-
se’n cap, quedarà aprovat definitivament. 
 

S’aclareix que les partides de persones inclouen els imports corresponent al punt 4 

d’aquest ple. 

El Sr. Josep Golorons comenta que amb el canvi de normativa referent al cànon de 

l’aigua s’ha “fet un regalet” a aquest ajuntament, ja que l’Ajuntament haurà de pagar a 

la Generalitat el cànon encara que no hagi cobrat del veí. Cada vegada s’apreta més als 

ajuntaments. 

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, ISABEL GONZALEZ 

CONTERO.  
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7.-  INFORME D’INTERVENCIÓ-TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT 

DELS TERMINIS PREVISTOS PER AL PAGAMENT D’OBLIGACIONS 

 

Per part d’Intervenció es dóna compte dels dos informes emesos referents al 

reconeixement d’obligacions i en relació als terminis de pagament, referits al tercer  

trimestre de 2012 

 

 

Es transcriuen seguidament: 

 
1) 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. RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS. 

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. 

 

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 trimestre de 2012. 

 

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. 

 

 
2) 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 
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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 

45 dies per l’any 2012, abasta el tercer trimestre de 2012 

 

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: 

 

TRIMESTRE ANY QUANTIA € fins a final del 

3r trimestre 

NOMBRE 

TERCER 2012 24.351,00 € 2 

 
Els corporatius en resten informats. 

 

 8.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 

PRECS I PREGUNTES 

 

En primer lloc l’Alcaldia respon la pregunta que va pendent l’anterior ple en la qual es 

demana que s’informés de les gestions realitzades amb correus pel que fa a les cartes 

certificades. Feta la consulta, se’ns comunica que la carta certificada va dirigida al 

titular i que té l’opció de recollir-la en un ampli marge de temps. No entra en el protocol 

de correus comunicar a l’Ajuntament quan es deixa una carta certificada per a un veí. 

 

El Sr. Rodríguez manifesta que per als veïns era una avantatge que l’ajuntament recollís 

les cartes certificades destinades als veïns. 

 

En relació al contingut de les Juntes de Govern, comenta en relació al concurs a realitzar 

per a l’adjudicació de la llicència de taxi, que es miri de fer saber als veïns del municipi 

que s’obre aquesta opció. 
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D’altra banda, i atès que no es venen celebrant els plens en les dates fixades per a 

realitzar-los, proposa, si es creu convenient, canviar el calendari de realització dels 

mateixos, realitzant-los els mesos de març, juny, setembre i desembre. L’Alcalde 

manifesta que ho valorarà. 

 

Finalment, i en relació a l’acord pel Ple passat pel que fa a traslladar a l’arxiu històric de 

Reus l’arxiu municipal fins el 1940 mitjançant un conveni a realitzar amb el Consell 

Comarcal, posa en relleu que segons consta en la clàusula 9 la recuperació de la 

documentació tindria un cost, corresponent al tractament, conservació i manteniment de 

la documentació. 

 

 

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 20,10  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 

 

 

 

 


