ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
L’AJUNTAMENT PLE EN DATA 28 D’OCTUBRE DE 2010.

PER

A Gandesa, sent les deu del vespre del dia 28 d’octubre de 2010, es
reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial de Gandesa, sota la
presidència de l’Alcalde, Sr. Miquel Aubà Fleix, els Regidors Municipals que
es relacionen a continuació,
convocats prèviament per l'Alcaldia, a fi de
celebrar sessió plenària de caràcter extraordinari.
-Sra. Inés Piqué Gabriel.
-Sr. Manel Vidal Salvadó.
-Sr. Ramon Lluís Vidal.
-Sr. Mateu Aubà Galano
-Sr. Pere Royo Pedrola.
-Sr. Carles Luz Muñoz.
-Sr. Carles Llarch Amposta
-Sra. Encarnación García Jurado.
-Sr. Joaquin Pedrola Garde.
La Regidora Sra. Joana Jornet Tomàs ha excusat la seva assistència
Assisteix a l’acte la Sra. Iolanda Sas Laudo,
l’Ajuntament.

Secretària-Interventora de

El Sr. Alcalde, desprès de comprovar l'existència del quòrum necessari,
disposa el començament de la sessió, amb el tractament dels assumptes
inclosos a l'ordre del dia.
De conformitat amb el que determinen els articles 110 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, 109 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals i disposicions concordants, es transcriuen a
continuació els acords plenaris adoptats.

1 i únic) Aprovació inicial si s’escau, del Pressupost Municipal per
l’exercici 2010, Bases d’Execució, Plantilla orgànica i relació de
llocs de treball.
El Sr. Alcalde va exposar que la convocatòria de sessió extraordinària venia
motivada per la necessitat d’aprovar el Pressupost Municipal per a l’exercici
2010 elaborat per la mateixa Alcaldia.
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Va manifestar el Sr. Alcalde que el projecte de Pressupost que se sotmetia a
consideració del Ple, ascendia a l’import de 4.514.420,00€, tant a les estat
d’ingressos com de despeses, era equilibrat i contenia els crèdits necessaris
per a prestar els serveis que els veïns necessitaven i fer les inversions que
anualment corresponien. Va dir que més endavant, alguns serveis s’haurien
de modificar com és el cas de la gestió dels residus sòlids urbans, del qual
s’havien disparat els costos.
Va manifestar el Sr. Alcalde que el Pressupost contemplava la devolució a
l’Estat de l’import resultant de la liquidació definitiva de Participació del Municipi
en els Tributs de l’Estat, any 2008, que era negativa en 23.520,00€.
Per altra part, va esmentar el Sr. Alcalde que les despeses de personal
s’havien adequat als acords de l’Ajuntament Ple de dates 29 de gener de 2010
i 8 de juny de 2010, respectivament, prenent en consideració el RDL 8/2010,
de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció
del dèficit púbic.
En relació a les inversions previstes al Pressupost Municipal, el Sr. Alcalde va
dir que tenien per objectiu ampliar o millorar els serveis que es prestaven a la
població.
Va dir que la majoria d’elles ja disposaven d’un finançament
consolidat i per tant, podrien endegar-se en breu termini. Va destacar les
obres de gasificació del municipi, que constituïen una ampliació de la xarxa de
gas ja existent,
les de restauració de les Escoles Velles, fase 2a. per a
completar la inversió que s’estava realitzant actualment i les d’arranjament de
part de la vorera de l’av. Franquet. Va dir que també s’havia previst l’obra de
pavimentació i serveis dels carrers del Forn, d’en Badal i Santa Anna, inclosa
al Pla Únic d’Obres i Serveis de l’any 2011, i que es finançaria en part amb un
préstec a curt termini d’un any de durada, per no endeutar l’Ajuntament i tenint
en compte que a l’any vinent ja s’hauria amortitzat totalment el préstec a llarg
termini pel refinançament del deute formalitzat l’any 1996.
Pel que fa a la matèria de promoció de la indústria i la plena ocupació, el Sr.
Alcalde va dir que s’havia previst acabar de pagar a l’INCASOL el preu de la
parcel·la 33 del Polígon Industrial que l’Ajuntament havia adquirit per al Viver
d’Empreses i alhora, iniciar les obres d’aquest Viver. Tanmateix s’havia previst
portar a terme les obres d’urbanització del vial d’accés al Polígon Industrial “la
Plana”, que havia de finançar íntegrament l’INCASOL.
Va exposar el Sr. Alcalde que també s’havien previst de fer altres petites
inversions que afectaven a serveis i infraestructures municipals,
com
l’adequació de l’àrea infantil de la UA-4,
arranjament de la Rambla
Democràcia, fase 3a. i fer la darrera fase d’adequació del Casal de Joventut.
També s’havia previst millorar els equipaments amb l’adquisició de mobiliari
urbà i la instal·lació de fil musical a les vies públiques i la substitució de la
caldera de calefacció per al Casal d’Avis.
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En general, el Sr. Alcalde va anar comentant totes les inversions incloses al
projecte de Pressupost així com el seu finançament, d’acord amb el Pla de
Finançament d’Inversions annex a l’expedient del pressupost.
El Sr. Alcalde va dir que es tractava d’un Pressupost consolidat gairebé en la
seva totalitat i que tenia per objectiu millorar els serveis i les infraestructures
municipals al servei dels veïns i alhora, promoure la indústria i l’ocupació.
En relació a les Bases d’execució del Pressupost Municipal, el Sr. Alcalde va
exposar que pràcticament no contenien cap variació substancial respecte les
de l’any anterior, a excepció de la nova estructura del pressupost, que
s’adequava a l’Ordre EHA/356572008,
de 3 de desembre i l’apartat
corresponent a les retribucions a percebre els membres de la Corporació
Municipal amb dedicació parcial al càrrec, que s’ajustava als acords plenaris
adoptats sobre aquesta matèria.
Pel que fa a la plantilla de personal, el Sr. Alcalde va dir que estava prevista
l’amortització d’una plaça de Vigilant Municipal amb efectes del maig de 2010,
per jubilació del funcionari que fins ara n’era titular. Va dir que la resta de la
plantilla de personal pràcticament no havia variat, a excepció de personal
laboral de durada determinada, que havia causat altes i baixes.
El Sr. Alcalde va exposar que la seva proposta al Ple de la Corporació
Municipal era aprovar el Pressupost Municipal per a l’exercici 2010, les Bases
d’Execució, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball.
A continuació va cedir la paraula als diferents Grups Municipals per a debatre la
seva proposta;
Efectuades les oportunes deliberacions;
Fets avinents els informes econòmico-financer i sobre la plantilla de personal
emesos per Secretaria-Intervenció, obrants a l’expedient administratiu de la
seva raó;
Vistos els articles 22.2.e) i 75) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local, 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, 1 a 33 del Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del títol sisè de la llei anteriorment esmentada, l’Ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’estableix la nova estructura
dels Pressupostos dels ens locals i disposicions concordants, en relació al
Pressupost Municipal i Bases d’Execució;
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Vistos tanmateix, els articles 22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 127 i 128
del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 283.4 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya; 25 a 29 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s'aprova el Reglament del Personal al Servei dels Ens Locals i
disposicions concordants, en relació a la plantilla orgànica i relació de llocs de
treball;
L’AJUNTAMENT PLE, ACORDA amb l’abstenció del Grup Municipal CiU:
PRIMER: Aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a l’exercici 2010,
un resum del qual es transcriu a continuació a nivell de capítols:
Estat d'Ingressos:

Núm. Capítol
I
II
III
IV
V
VI
VII
IX

Denominació
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Passius financers
SUMA TOTAL

Import en €
545.263,00
218.545,00
649.071,00
774.166,00
56.632,00
0,00
2.237.448,00
33.295,00
4.514.420,00

Estat de Despeses:
Núm. Capítol
I
II
III
IV
VI
IX

Denominació
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i de serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers
SUMA TOTAL

Import en €
696.845,00
1.057.565,00
8.185,00
58.962,00
2.596.592,00
96.271,00
4.514.420,00

SEGON: Aprovar tanmateix les Bases d'Execució del Pressupost, fent constar
que contenen 27 apartats, i regulen entre d'altres, les qüestions següents:
-base 23: Retribucions, indemnitzacions i dietes a percebre els membres de la
Corporació Municipal per dedicació al càrrec:
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Retribució de l'Alcaldia per desenvolupar el càrrec amb dedicació parcial:
1. La retribució de l'Alcaldia serà de 2.058,03€ de gener a maig i de 1955,13€
de juny a desembre, amb pagues extres al juny i desembre i amb afiliació al
Règim General de la Seguretat Social.
2. La retribució del Regidor Municipal Sr. Mateu Aubà Galano serà de 586,70€
de gener a maig i de 557,37€ de juny a desembre, amb pagues extres al juny i
al desembre i amb afiliació al Règim General de la Seguretat Social.
Indemnitzacions a percebre els Regidors Municipals per despeses ocasionades
amb motiu de l'exercici de llur càrrecs:
-Per sortides del municipi de fins a 5 h. de durada: 30,00€
-Per sortides del municipi de més de 5 h. de durada: 60,00€.
Despeses desplaçaments membres de la Corporació Municipal:
-Quilometratge realitzat amb vehicle particular per la gestió d'assumptes
municipals: 0,25€/Km, més despeses d'autopista i de pàrquing.
Indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats:
Els membres de la Corporació Municipal que no tinguin ni dedicació parcial ni
exclusiva percebran les indemnitzacions que tot seguit es relacionen per
assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que així mateix s'esmenten:
a) Per assistència a les sessions del Ple: :
b) Per assistència a les sessions de la Junta
de Govern Local:
c) Per assistència a les sessions de la Mesa
de Contractació:
d) Per assistència a la Comissió Especia de
Comptes:

30,00€
30,00€
30,00€
30,00€l

-base 24: Determinació del saldo de dubtosa cobrabilitat:
El sistema per a determinar la quantificació del saldo de dubtosa cobrabilitat pel
càlcul del romanent de tresoreria, en els termes establerts per la Regla 53 de
l’Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció
de Comptabilitat per a municipis amb població inferior a 5.000 habitants, a
aplicar als drets reconeguts dels capítols I, II i III de l'estat d'ingressos, és el
següent:
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Exercici

Percentatge a deduir de l'import íntegre

Actual
Actual-1
Actual-2
Actual-3
Actual-4
Anteriors

0%
15%
30%
60%
85%
100%

-base 25. Amortització acumulada de l'immobilitzat material.
El pla d'amortització de l'immobilitzat material i immaterial de l'Ajuntament, a
comptabilitzar anualment en el Diari General d'Operacions establint-se una
dotació anual al fons d'amortització, es regirà pels criteris següents:
Epígraf

Denominació

202

Construccions

203

Maquinària i instal·lacions

204

Elements de transport

205
206

208

Mobiliari
Equips per a procés de
la informació

Altre immobilitzat material

Percentatge d'amortització
3% anual
10% anual, donant una
vida mitjana de 10 anys
15% anual, donant una
vida mitjana de 7 anys
10% anual, donant una
vida mitjana de 10 anys
25% anual, donant una
vida mitjana de 4 anys
En funció del bé.

210
Immobilitzat immaterial
1% anual.
_______________________________________________________________

-base 26. Pagaments a justificar.
Els pagaments a justificar seran com a màxim d'import 1.803,03€, es regiran
pel que disposen els articles 190 del RDL 2/2004, de 5 de març, 69 a 76 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril i 79 del Text Refós de la Llei General
Pressupostària.
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TERCER: Sotmetre el Pressupost Municipal per a l'exercici 2010 i Bases
d'Execució, aprovats inicialment, a exposició pública durant un termini de
quinze dies, a efectes d'examen i de reclamacions, determinant que un cop
transcorregut aquest termini, si no s'ha presentat cap tipus de reclamació, el
Pressupost i bases d'execució abans referenciats esdevindran aprovats
definitivament.
QUART: Un cop esdevingui aprovat amb caràcter definitiu, trametre còpia de
l'expedient del Pressupost Municipal a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat i a la Delegació Provincial d'Hisenda, respectivament, publicant en
el Butlletí Oficial de la Província un resum del pressupost a nivell de capítols.
CINQUÈ
1) Aprovar la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball, exercici 2010, en
els termes següents:
FUNCIONARIS DE CARRERA:
Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional:
Subescala: Secretaria-Intervenció.
Nom de la plaça: Secretaria-Intervenció.
Grup: A. Subgrup A1
Complement de destí: 26
Complement específic: si.
Forma de provisió de la plaça: concurs.
Titular de la plaça: I. Sas Laudo.
Escala d'Administració General:
Subescala auxiliar.
1. Auxiliar Administratiu.
Grup D. Subgrup C2
Complement de destí: 18
Complement específic: si.
Forma de provisió de la plaça: oposició.
Titular de la plaça: A. Grau Alcoverro.
2. Auxiliar Administratiu.
Grup D. Subgrup C2
Complement de destí: 9
Complement específic: sí.
Forma de provisió de la plaça: oposició.
Titular de la plaça: Vacant. Coberta interinament pel Sr. J. M. Bauló Esquirol.
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Escala d'Administració Especial:
Subescala de Serveis Especials.
1. Vigilant.
Grup E. Agrupacions Professionals
Complement de destí: 7
Complement específic: sí
Forma de provisió de la plaça: oposició.
Baixa per jubilació el 9.05.2010. Amortitzada a partir d’aquesta data.
2: Vigilant (Auxiliar de la Policia Local)
Grup: E. Agrupacions Professionals
Complement de Destí: 7
Complement específic: si.
Titular de la plaça: Vacant. Coberta interinament pel Sr. Marc Arrufat Amades.
3: Vigilant (Auxiliar de la Policia Local)
Grup: E. Agrupacions Professionals
Complement de Destí: 7
Complement específic: si.
Titular de la plaça: Vacant. Coberta interinament pel Sr. Jaume Blanch Llop.
PERSONAL LABORAL:
a) personal laboral de caràcter fix:
1. Auxiliar administratiu
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: M.C. Ubalde Salayet
2. Oficial 1ª. Cap de la brigada d'obres.
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: J. Sala Alcoverro.
3. Peó brigada d'obres.
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: J.A. Aubà Miró.
(jubilació parcial)
4. Peó. Serveis zona esportiva.
Contracte laboral indefinit.
Titular de la plaça: J. Vandellòs Peña.
(jubilació parcial)
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b) Personal laboral de caràcter no permanent:
1.Conductor-operari servei recollida d'escombraries.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular de la plaça: Josep Lluís Sabaté Batiste.
2. Bidell CEIP Puig Cavaller.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: S. Costa Damián.
3. Oficial 3ª Brigada d'Obres.
Contracte laboral durada determinada.
Titular: A. Esteve Fuster.
4. Oficial 3ª Brigada d'obres.
Contracte laboral durada determinada.
Titular: X. Gil Panisello.
5. Oficial 3ª. Brigada d'Obres.
Contracte laboral de durada determinada.
Titular: Josep A. Folqué Blanch.
6. Informador Turisme-Arxiu.
Contracte laboral durada determinada.
Titular. F. Buenafuente Castro.
7. Socorrista.
Contracte laboral durada determinada.
Titular. Aleix Pujol Andrés.
8. Socorrista-Monitor de natació.
Contracte laboral durada determinada.
Titular: Rafel Navarro Serres.
9. Locutor Emissora de Ràdio
Contracte laboral durada determinada.
Titular: Jordi Boix Itarte.
10. Dinamitzador joventut i cultura
Contractre laboral durada determinada.
Titular: Francisco Sanahuja Borràs.
11. Peó Brigada d’obres. Substitució baixa personal Brigada.
Contracte laboral durada determinada
Joan Bpta. Querol Blanch. Baixa 10.08.2010

9

12. Auxiliar Emissora Ràdio. Substitució vacances personal Emissora Ràdio.
Contracte laboral de durada determinada.
Xavier Salvadó Melich.
13. Director Tècnic Biblioteca.
Contracte laboral de durada determinada.
Ma. Natacha Granero Estruch.
14. Oficial 3ª Brigada d'obres.
Contracte laboral durada determinada.
Titular: Albert Castel Sardà.
15. Oficial 3ª Brigada d'obres.
Contracte laboral durada determinada.
Titular: Josep Solé Giral.
16. Peó neteja dependències municipals.
Contracte laboral durada determinada.
Titular: Ma. Dolors Sabaté Benaiges.
17. Oficial 2ª Dinamitzadora Oficina Mpal. de Turisme.
Contracte laboral durada determinada.
Titular: Zapriana Ivanova Kozharina.
18. Peó Brigada d’obres
Contracte laboral durada determinada
Rafael Martínez Alvarez.
19. Peó Bridada d’Obres
Contracte laboral durada determinada.
Joaquin Hostau Vidal.
20. Monitor Socorrista Piscines
Contracte laboral durada determinada
Genís Navarro Roselló
21. Agent de Dinamització Local
Contracte laboral durada determinada
Veronica Esteve Fort

2) Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de quinze dies
a efectes d’examen i de reclamacions, transcorregut el qual, si no n’hi han,
esdevindrà adoptat amb caràcter definitiu.
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3) Trametre a la Subdelegació del Govern i a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat, respectivament, còpia de la plantilla orgànica i de la
relació de llocs de treball aprovats definitivament i publicar-ne un resum en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

I no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde-President va donar
per finalitzada la sessió a dos quarts i mig d’onze del vespre de la data al
començament assenyalada.
De tot el qual, jo, com a Secretària, en dono fe.
Gandesa, vint-i-vuit d’octubre de dos mil deu.
Vist i plau,
L’ALCALDE-PRESIDENT,

Miquel Aubà Fleix.
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La Secretària,

