ACTA DE LA SESSIÓ
-roig del Camp.
Núm de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Data:
Horari:
Lloc:

Sr. Ferran Pellicer Roca, alcalde

2013/2 (Expedient núm. SESSIONS PLE AJUNTAMENT 2013/2 )
Extraordinari
22 de març de 2013
3 d'abril de 2013
13:00 h. 14:05 h.
Sala de Cultura "Agustí Sardà"

president AME-AM

Sr. Antoni Vernet Asensio, regidor AME-AM
Sr. Vicente Pérez Mula, regidor AME-AM
Sr. Francisco Chamizo Quesada, regidor CIU
Sr. Manuel Andreu Ruiz, regidor CIU
Sr. Josep M. Aragonès Roca, regidor FIC
Sr. Andreu Chaparro Medina, regidor FIC
Sr. Fermín Díaz Durán, regidor PP
Sr. Juan Gallardo Algueró, regidor PP
Sr. Josep M. Gairal Martí, regidor VX+
Sr. Fran Morancho López, regidor PSC PM
Sra. Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-PM
Sra. Rosa Escoda Cedó, regidora PSC-PM
Sr. Pedro Muñoz Espinosa, regidor PSC-PM
Sr. Eduard Planes Anguera, regidor PSC-PM
Sra. Rosa Tejero Sánchez, regidora PSC-PM

Octavi Anguera Ortiga, Secretari accidental
Alberto Viñes Velasco, interventor
-hi:
Sra. Elvira Montagud Pérez, regidora VX+

1.

Sr.
gener de 2013.
Sr. Alcalde: Algun comentari? Doncs la donaríem per aprovada.

El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció de

clara aprovada per unanimitat.

2.
Sr. Secretari: El segon punt és donar compte d
2013.
Sr. Alcalde: Algun comentari?
Sr. Secretari: Abans de
Sr. Alcalde: No hauríem de votar la urgència?
Sr. Secretari: Ho farem en un moment.

s íntegrament

3. 2013/638 Acceptar, si s'escau, la cessió de terreny d'un tram del carrer Vinyols de Mont-roig
del Camp.

Sr.
-roig del Camp, hi ha la proposta de deixar-lo sobre la
mesa per una propera sessió. Hem de considerar-ne uns aspectes que queden pendents.
Sr. Alcalde: Algun comentari en relació amb aquest punt? Doncs, el deixaríem damunt de la taula.

Aquest punt es deixa damunt la taula per un major estudi.

4. 2013/641 Aprovar, si s'escau, la celebració de la festa i el programa d'espectacles taurins
inclosos en la programació de la Festa Major de Sant Jaume de Miami Platja 2013.
Sr.
taurins inclosos a la programació de la Festa Major de Sant Jaume de Miami Platja de 2013;
concretament es programen dos espectacles, un el dia 27 de juliol a les 18 hores, i un el dia 28 de
juliol, també a les 18 hores, de bous (inaudible 0:01:49.3) a la Plaça del Cinquantenari de Miami
les taurins.
Sr. Alcalde: Algun comentari? Doncs passaríem a votació. Vots a favor? Abstencions? Quedaria
aprovat el punt.

Expedient número
Tràmit

Vaquetes 2013
Secretaria General/ serveis interns/ cultura/
cc/105_2013
Ordinari

Fets
1.

-

Jaume 2013.
2.
DIA
27/07/2013

MODALITAT
Bous a la plaça

previstos és el següent:
HORA INICI
HORA FINAL
18:00 h.
21:00 h.

28/07/2013

Bous a la plaça

18:00 h.

3.

21:00 h.

LLOC
Plaça
del
Cinquantenari
(Miami Platja)
Plaça
del
Cinquantenari
(Miami Platja)

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 20 de març de
2013.

Fonaments de dret
1.
-AM; CIU; 1 FIC -regidor Sr.
Andreu Chaparro- ; PP; VX+ i PSC-PM) i 1 abstenció (grup municipal: FIC regidor Sr. Josep M.
Aragonès Roca) acorda:
1.
les Festes de Sant Jaume de Miami Platja 2013.
Peu de recurs
Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciósadministratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a
comptar des de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar
de la seva notificació. Igualment podeu interposar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.

5. 2013/644 Donar compte de l'inforem de l'interventor i de Tresoreria 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 de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Secretari: El 5è pu
compte de
T
de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Sr. Interventor: Aquí simplemente es dar cuenta unos informes que obligan la normativa de la ley
de morosidad para dar información al Ministerio de pagos que se realizan trimestralmente a los
proveedores, tanto los que paga como los que quedan pendiente. Es una información que se
debe suministrar trimestralmente. Llevamos un cierto atraso desde que se puso en marcha, y
ahora nos ponemos al día con esta información que recopilamos, y ahora ya cada tres meses
daremos información. No lo daremos todo de golpe porque había habido unos problemas. Al
principio, cuando se pone un sistema nuevo, a veces salen pegas. Es simplemente esto: decir lo

que se ha pagado, y lo que se debe, para que ellos calculen la morosidad que hay a nivel
nacional, y todo esto.
Sr. Alcalde: Algun comentari? No? Doncs passaríem al següent punt.

Expedient número:

modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de
mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials
14/2013/Intervenció/Serveis Econòmics/MG

Tràmit:

Donar compte

Fets.
1.

mpliment del que preveu

el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
2.

Identificació del document

lluita contra la morositat en les operacions
Públic.

Antecedents
b una relació
de factures o documents justificatius als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la

Ple en un termini de 15 dies a comptar des del coneixement de la informació publicarà un informe

metodologia i variables a utilitzar per la realització del informe trimestral que cal donar compte al
Ple.

Consideracions

Empreses Municipals i Nostraigua de Mont-roig del Camp.

ntrada i no havent-se iniciat el tràmit de

mercials, en el
per als pagaments de la resta de contractes subjectes als terminis de pagament de la LCSP, article
216.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011
el 31 de desembre de 2012.

El present informe sense perjudici de la seva possible presentació i debat al Ple de la Corporació

que han excedit els tres mesos compresos entre la data del registre i la data de conformitat.

Conclusions

ue es resumeix a

.

INFORME DE TRESORERIA

Assumpte: Informe trimestral de Tresoreria sobre les obligacions amb incompliment del termini
de pagament.
Antecedents
lei 3/2004, de 29
de desembre, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, els Tresorers
o, en el seu defecte, Interventors de les Corporacions locals elaboraran trimestralment un informe
sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de
cada Entitat local, que inclourà necessariament el nombre i quantia global de les obligacions

ny, de la Generalitat de Catalunya, els ens
locals i les societats mercantils subjectes a tutela financera hauran de trametre aquest informe al

Consideracions
El present informe recull la informació relativa al compliment dels terminis previstos en la Llei per
-roig del Camp, les empreses municipals,

Llei 3/2004, de 29 de de
ligacions serà
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte, i de 40 dies en
e desembre 2012.

de conformitat.
Conclusions
Segons les dades recollides a la comptabilitat municipal, la informació relativa al compliment dels
roig del Camp, Empreses Municipals, Entitat Pública Empresarial Nostraigua i Entitat Pública
següent:
3.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 20 de març de 2013.

ANNEX 1
AJUNTAMENT

PRIMER TRIMESTRE 2011
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini
legal a la data de tancament del trimestre natural
SEGONS TRIMESTRE 2011
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini
legal a la data de tancament del trimestre natural

Nombre
611
1.009
1.620

Import

%
65,90%
34,10%
100,00%

215
Nombre
608
479
1.087
310

Import
1.37

%
64,97%
35,03%
100,00%

TERCER TRIMESTRE 2011
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini
legal a la data de tancament del trimestre natural

Nombre
304
303
607

QUART TRIMESTRE 2011
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini
legal a la data de tancament del trimestre natural

Nombre
486
677
1.163

PRIMER TRIMESTRE 2012
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini
legal a la data de tancament del trimestre natural

Nombre
264
708
972

SEGONS TRIMESTRE 2012
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini
legal a la data de tancament del trimestre natural

Nombre
227
1.327
1.554

TERCER TRIMESTRE 2012
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini
legal a la data de tancament del trimestre natural

Nombre
360
913
1.273

QUART TRIMESTRE 2012
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre

Nombre
411
799
1.210

Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini
legal a la data de tancament del trimestre natural

Import

%
66,39%
33,61%
100,00%

Import

%
43,12%
56,88%
100,00%

Import

%
26,55%
73,45%
100,00%

Import

%
8,32%
91,68%
100,00%

Import

%
19,78%
80,22%
100,00%

Import

%
25,09%
74,91%
100,00%

684

875

981

324

299

1.89

115

EMOMSA
PRIMER TRIMESTRE 2011

Nombre

Import

%

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini
legal a la data de tancament del trimestre natural

61
506
567

SEGON TRIMESTRE 2011
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini
legal a la data de tancament del trimestre natural

Nombre
76
471
547

TERCER TRIMESTRE 2011
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

QUART TRIMESTRE 2011
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

PRIMER TRIMESTRE 2012
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

SEGONS TRIMESTRE 2012
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

TERCER TRIMESTRE 2012
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini
legal a la data de tancament del trimestre natural

657

17,69%
82,31%
100,00%
5
Import

%
8,00%
92,00%
100,00%

Import

%

716
Nombre

55
363
418

8,45%
91,55%
100,00%

795
Nombre

Import

37
341
378

%

10,20%
89,80%
100,00%

724
Nombre

Import

47
279
326

%

13,76%
86,24%
100,00%

783
Nombre

Import

34
311
345

%

22,91%
77,09%
100,00%

772
Nombre
39
772
811
217

Import

%
6,61%
93,39%
100,00%

TERCER TRIMESTRE 2012
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini
legal a la data de tancament del trimestre natural

Nombre
39
772
811

QUART TRIMESTRE 2012
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini
legal a la data de tancament del trimestre natural

Nombre
81
315
396

Import
2

%
6,61%
93,39%
100,00%

Import

%
20,86%
79,14%
100,00%

217

145

EMSA

PRIMER TRIMESTRE 2011
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

SEGON TRIMESTRE 2011
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

TERCER TRIMESTRE 2011
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

QUART TRIMESTRE 2011
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

Nombre

Import

30
80
110

%

57,04%
42,96%
100,00%

66
Nombre

Import

23
50
73

%

53,93%
46,07%
100,00%

97
Nombre

Import

19
77
96

%

54,08%
45,92%
100,00%

106
Nombre

12
30
42
137

Import

%

72,44%
27,56%
100,00%

PRIMER TRIMESTRE 2012
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

SEGON TRIMESTRE 2012
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

Nombre

Import

15
44
59

%

40,05%
59,95%
100,00%

178
Nombre

Import

10
73
83

%

51,20%
48,80%
100,00%

178

TERCER TRIMESTRE 2012
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini
legal a la data de tancament del trimestre natural

Nombre
17
205
222

QUART TRIMESTRE 2012
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini
legal a la data de tancament del trimestre natural

Nombre
19
79
98

Import

%
22,43%
77,57%
100,00%

Import

%
35,81%
64,19%
100,00%

58

36

NOSTRAIGUA
PRIMER TRIMESTRE 2011

Nombre

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal

Import

%

4

100,00%

4

100,00%

Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

SEGON TRIMESTRE 2011
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

TERCER TRIMESTRE 2011
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments

4
Nombre

Import

34
66
100

%

24,44%
75,56%
100,00%

53
Nombre

Import

57
137 20

%

13,10%
86,90%

Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

QUART TRIMESTRE 2011
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

194
37
Nombre

Import

42
171
213

Nombre
48
99
147

SEGON TRIMESTRE 2012
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini
legal a la data de tancament del trimestre natural

Nombre
100
212
312

TERCER TRIMESTRE 2012
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

QUART TRIMESTRE 2012
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

%

8,47%
91,53%
100,00%

45

PRIMER TRIMESTRE 2012
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini
legal a la data de tancament del trimestre natural

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal

100,00%

Import

%
13,07%
86,93%
100,00%

Import

%
14,82%
85,18%
100,00%

113

64
Nombre

Import

39
283
322

%

6,41%
93,59%
100,00%

12
Nombre

Import

41
191
232

%

3,96%
96,04%
100,00%

68

EPEL URBANISME
PRIMER TRIMESTRE 2011
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal

Nombre

Import

%

26

100,00%

26

100,00%

Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

SEGONS TRIMESTRE 2011
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal

Nombre

Import

%

21

70,42%

21

100,00%

Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

TERCER TRIMESTRE 2011
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal

Nombre

Import
12

Resta de pagaments

1

Pagaments totals durant el trimestre

13

%
100,00%
100,00%

Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal a la
data de tancament del trimestre natural

juntament es dóna per assabentat.

6. 2013/651 Donar compte de l'informe d'Intervenció sobre l'execució del Pla d'Ajust
contemplats en l'article 7 del RDL 4/2012 presentat en el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas en el mes de gener de 2013, conforme a l'article 10 del RDL
7/2012, de 9 de març.

Sr. Secretari: El punt 6è també és donar

I

i Administracions Públiques el mes de gener de 2013,
Decret Llei 7/2012 de 9 de març.
Sr. Interventor: Bueno, aquí también lo que se trata es que el Ayuntamiento aprobó un plan de
pago a proveedores dentro de un decreto que aprobó el Gobierno central, que se pagó; este
decreto concedía unos préstamos al Ayuntamiento y a las empresas municipales en este caso, y el
Ayuntamiento tenía que confeccionar un plan de ajuste que también se aprobó; se mandó a
Madrid y fue aprobado. Ahora, una de las obligaciones que tienen todos los ayuntamientos, y este
también, es de cada año dar información al Ministerio acerca del seguimiento del plan de ajuste.
En el plan de ajuste se figuraban unas medidas tanto de incremento de ingresos como de
reducción de gastos de todo tipo; ya están especificadas en el plan. Ahora lo que se hace cada
año es ver lo que se puso en el plan de ajuste, y ver cómo se cumplen estas medidas.
Evidentemente, nunca coincidirán 100%. Entonces, se hace un análisis pormenorizado, que es el
que figura en el acta de todas las medidas de gastos, de ingreso, de ahorro, de pagos medios a
información al Ministerio, ya está mandada esta información. Entonces, una obligación es que el
interventor dé una cuenta al pleno del seguimiento de este plan, y que ya se ha enviado al
Ministerio. Pero bueno, es una obligación formal. Es una de las muchísimas obligaciones que la
ley de esta deuda presupuestaria impone de suministro de información que es una cascada
mensual de informes. Esta es una de ellas.

Sr. Alcalde: Muchas gracias. Algun comentari? Doncs passaríem al següent punt.

INFORME DE LA INTERVENCIÓN. ENERO-2013
EXPD T E D E I N T ER VE N CI ÓN . PL A N D E A J UST E D EL AR TÍ CUL O 7 D EL RD L EY
4/ 20 1 2, D E 2 4 D E F E B R ER O. I N F O RM E D E S E G U MIE N T O D EL PL A N .

I.

NORMATIVA APLICABLE



Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.



Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante rdl 2/2004).



RDL 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de
la Ley 39/1988.



Orden EHA 3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales.



Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación
para el pago a los proveedores de las entidades locales.



Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de
los pagos a proveedores.



Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado
individual, el modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste, previstos en el Real
Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información
y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a
los proveedores de las entidades locales.
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por el que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.



II. ANTECEDENTES DE HECHO
Resultando que en cumplimiento con lo regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, se emitió el
informe con fecha 27 de marzo de 2012 de la Intervención Municipal relativo al Plan de Ajustes
del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp, para una duración de 10 años.
Resultando que mediante acuerdo plenario de 30 de marzo de 2012, el Ayuntamiento de Montroig del Camp aprobó el Plan de Ajuste elaborado por el Ayuntamiento, de conformidad con lo
regulado en el artículo 7 del RD Ley 4/2012, y que es acorde al modelo previsto en la Orden
HAP/537/2012, de 9 de marzo, por la que se aprueban el modelo de certificado individual, el
modelo para su solicitud y el modelo de plan de ajuste que constaba de 5 páginas.
Resultando que el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la secretaria general de
coordinación autonómica y local, con fecha 30 de abril de 2012 emitió informe favorable al Plan de
Ajuste del Ayuntamiento de Mont-roig del Camp.
Considerando que el artículo 10 del Real Decreto Ley 7/2012, de marzo, regula que;

endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, deberán presentar anualmente al

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la
ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012,
de 24 de febrero.
En el caso de las Entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y
135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se deberá presentar el
informe anterior con periodicidad trimestral.
Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación Local.
Dicho informe, cuyo contenido se determinará reglamentariamente, se someterá a
requerimiento del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la valoración por
los órganos competentes de éste, que informarán del resultado de dicha valoración al
Ministerio de Economía y Competitividad.
Asimismo, con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de las operaciones de
endeudamiento concertadas, las Entidades locales que las hayan concertado podrán ser
sometidas a actuaciones de control por parte de la Intervención General de la Administración del
Estado. La Intervención General concretará los controles a realizar y su alcance, en función del
riesgo que se derive del resultado de la valoración de los informes de seguimiento.
Para la ejecución de dichas actuaciones de control, la Intervención General podrá recabar la
colaboración de otros órganos públicos y de empresas privadas de auditoría, que deberán
ajustarse a las normas e instrucciones que determine aquélla. La financiación necesaria para ello
se realizará con cargo
Considerando que el desarrollo reglamentario a que se refiere el antedicho artículo, lo ha
realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, que en su artículo 10, recoge que;

. La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, durante su vigencia, deberá remitir al mencionado
Ministerio antes del día quince de cada mes, en el caso de la Comunidad Aut ónoma, y antes
del día quince del primer mes de cada trimestre en el caso de la Corporación Local,
información sobre, al menos, los siguientes extremos:
Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la
entidad, total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se
incluirá información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago
a proveedores.
Operaciones con derivados.
Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del
plan de ajuste.
3. Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas antes del día quince de enero de cada año o antes del día quince del primer mes
de cada trimestre, si se trata de Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de
los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , el
informe sobre la ejecución del plan de ajuste, con el siguiente contenido mínimo:
Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones
Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refundido de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información referida a la
previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acumulada.
Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de las
medidas adicionales adoptadas.
Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas en el
Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha liberado con fecha
14 de enero de 2013, la plataforma de captu
plan de ajuste aprobado y otra información conforme a los apartados 4 y 6 de la disposición
adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad F
Por todos los hechos y fundamentos de derecho descrito se emite el siguiente;
III. INFORME
Primero Que de conformidad con lo regulado en el artículo 10 del Real Decreto Ley
7/2012, el interventor municipal debe emitir un informe de manera anual sobre la
ejecución del plan de ajuste. De dicho informe se dará cuenta al pleno, y del contenido
del mismo se dará traslado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a
través de la plataforma telemática que habilita el propio Ministerio.
El contenido del informe y los plazos de remisión de la información del mismo, se han regulado en
la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Para este primer año, se ha ampliado el plazo de
remisión al Ministerio hasta el 31 de enero de 2013.

Segundo El informe de seguimiento del Plan de Ajuste, de conformidad con lo regulado en
el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, debe contener información
sobre los siguientes extremos:
Avales públicos recibidos y operaciones o líneas de crédito contratadas identificando la entidad,
total del crédito disponible y el crédito dispuesto.
Deuda comercial contraída clasificada por su antigüedad y su vencimiento. Igualmente, se incluirá
información de los contratos suscritos con entidades de crédito para facilitar el pago a
proveedores.
Operaciones con derivados.
Cualquier otro pasivo contingente.
Análisis de las desviaciones producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de
ajuste.
Es necesario matizar, que la contabilidad del ejercicio 2012 no está cerrada, y no está aprobada la
liquidación del presupuesto del mismo ejercicio, el artículo 191 del TRLRHL refiere a la confección
de la liquidación por parte de las entidades locales antes del primero de marzo, por lo que la
información que se incluye en el presente informe y la que se va a remitir al Ministerio a través de
la plataforma telemática, es la disponible a fecha de hoy en la intervención municipal, la misma no
debe tener alteraciones sustanciales sobre la que surja de la liquidación, dado lo avanzado de la
contabilidad, pero si que puede variar en algunos aspectos presupuestarios. Además, como se
explicará posteriormente, algunos datos a incluir en la información facilitada van a consistir en
previsiones en base a datos de ejercicios anteriores.

El contenido de la información que hay que volcar en la plataforma del MHAP, posee el siguiente
índice de contenidos:
1.- Información de Ingresos.
2.- Información de gastos.
3.- Magnitudes presupuestarias y de endeudamiento.
4.- Avance de remanente de tesorería.
5.- Información de avales recibidos del sector público.
6.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con
entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores.
7.- Información sobre la deuda comercial.
8.-Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.

1.- Información relativa a la evolución de los ingresos a 31/12/2012 y comparativa con la
previsión contenida en el plan de ajustes.
(Veure ANNEX 1)
Las previsiones son positivas ya que los ingresos previstos en el plan han sido superados en todos
los capítulos por los derechos reconocidos del ejercicio 2012. Los mayores ingresos que se han
producido en el capito de corrientes corresponden principalmente al IBI, debido a la inclusión a
altas nuevas superiores a las previstas y una revisión parcial del catastro en una zona del
municipio.
Asimismo se ha producido mayores ingresos en la tasa de servicio de agua debido a nuevas altas
y incremento de la tarifa.
En cuanto a los ingresos de capital, la desviación positiva importante se debe a que se ha
reconocido y cobrado unas expropiaciones por terrenos de autopista de un importe de

Ajustes en ingresos propuestos en el plan. (Veure ANNEX 2)
Las medidas presupuestarias previstas han sido superadas en la realidad debido, principalmente,
a que se han incluido más altas de las previstas en el IBI y a una revisi8ón parcial del catastro en
una zona del municipio, cobrándose los atrasos pertinentes de los últimos 4 años. Esto afecta
principalmente a las medidas 1 y 3.

2.- Información relativa a la evolución de los gastos a 31/12/2012 y comparativa con la
previsión contenida en el plan de ajustes
(Veure ANNEX 3)
El periodo medio de pago se ha calculado teniendo en cuenta las obligaciones pendientes de
pago de los capítulos del 2 al 6, dividido por el total de las obligaciones de los capítulos del 2 al 6
y multiplicado por el número de días del ejercicio. Cabe comentar que el periodo de pago ha sido
muy elevado porqué nuestra deuda comercial correspondían a empresas públicas, y no pudo ser
absorbida por el plan de pago a proveedores .Esto aún causa tensiones de tesorería importantes.

El gasto corriente ha aumentado un 13% en relación al previsto debido casi exclusivamente a que
el canon de saneamiento del agua por normativa legal de la Generalitat ha pasado de
contabilizarse de operación no presupuestaria (RAEP) a presupuestaria dentro del capítulo 2. Esta

(Veure ANNEX 4)
En relación en el ahorro del capítulo 1, cabe mencionar que no está incluído en efecto de la

3.- Información relativa a la evolución de los gastos a 31/12/2012 y comparativa con la
previsión contenida en el plan de ajustes.
(Veure ANNEX 5)
La deuda viva es la prevista con la única inclusión por la generada del propio préstamo del plan
de pago a proveedores. (Veure ANNEX 6)

Los ahorros han sido positivos debido al efecto de los ajustes principalmente por la parte de los
ingresos.
Para la previsión de ajustes SEC 95 en la liquidación del presupuesto de 2012, se han tomado
como válidos los datos reales del año 2009 al 2011.
El tanto por ciento de morosidad aplicable a los capítulos 1, 2 y 3, obtenido en base a los
ejercicios 2009-2011 es del 7,98% del capítlo 1, del 73,47% del capítulo 2 y de un 12,22% del
capítulo 3. y este porcentaje se ha aplicado a los derechos reconocidos previstos a la liquidación
del 2012, lo que ha generado un ajuste SEC

4.- Avance de remanente de tesorería. (Veure ANNEX 7)
Lógicamente, la mejora en el remanente de tesorería es positivo debido principalmente al plan
de pago a proveedores, al cobro de expropiaciones y a las medidas tributarias.
Paulatinamente, empieza a cambiar la situación de forma favorable.

5.- Información de avales recibidos del sector público. (Veure ANNEX 8)
No se ha recibido ningún aval del sector público.

6.- Información sobre operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con
entidades de crédito para facilitar el pago a proveedores. (Veure ANNEX 9)
Se ha procedido a actualizar la CIR local certificando la deuda viva a 31/12/2012.

7.- Informe trimestral de seguimiento de deuda comercial. (Veure ANNEX 10)

La deuda comercial a 31/12/2012, correspondiente a las obligaciones reconocidas pendientes de

8.- Información sobre operaciones con derivados y otro pasivo contingente.
No existe ninguna operación con derivados.

A los efectos oportunos, este es mi informe que emito sin perjuicio de cualquier otro, mejor
fundado en derecho. Remitiendo copia del presente informe al señor/a Alcalde/sa de la
Corporación, para que proceda a dar cuenta del mismo en la primera sesión plenaria que se
celebre.
Los datos contenidos en el mismo deberán ser volcados en la plataforma telemática de captura
de datos habilitada al efecto antes del 31 de enero de 2013.
Será necesario continuar con las medidas contenidas en el plan de ajustes del Ayuntamiento de
Mont-roig del Camp en el futuro para ver si se consolida el cumplimiento de los objetivos
contenidos en el mismo.
Con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto del año 2012, se deberá analizar
con datos ciertos, el grado de cumplimiento del plan de ajuste, y adoptar en su caso las medidas
que procedan.
ANNEX 1
Ejecución
trimestral
realizada
de
derechos reconocidos netos (datos
acumulados) (*)
Ingresos

Ingresos
corrientes:
Ingresos
capital:
Ingresos
financieros:
Ingresos
financieros:
Ingresos
Totales:

Dato
de Dato del 1
2
3
4
liquidación plan de trimestre trimestre trimestre trimestre
ejercicio
ajuste
2011
17.591,16

18.673,62

20.673,36

20.673,36

10,71%

1.246,22

961,72

2.202,09

2.202,09

128,97%

18.837,38

19.635,34

22.875,45

22.875,45

16,50%

337,11

3.026,00

3.021,89

3.021,89

-0,14%

19.174,49

22.661,34

25.897,34

25.897,34

14,28%

de
no

Proyección
Desviación de
anual
2012 la estimación
estimada (**)
anual s/ plan
de ajuste

ANNEX 2
En miles de
euros
Ejecución
trimestral
(acumulada)

realizada

Dato
Descripción
del
medida
de plan
ingresos
de
ajuste

Ajustes
acumulad 1
os
en trimest
ejercicios re
anteriores

2
trimest
re

Medida1:
Subidas
tributarias,
1043,
supresión de
26
exenciones y
bonificaciones
voluntarias.
Medida
2:
Refuerzo de la
eficacia de la
recaudación
ejecutiva
y
voluntaria
(firma
de
convenios de
colaboración
con Estado y/o
CCAA).
Medida
3:
Potenciar
la
inspección
tributaria para
150
descubrir
hechos
imponibles no
gravados.
Medida
4:
Correcta
financiación de
tasas y precios
públicos
Medida
5:
Otras medidas
por el lado de
los ingresos
AHORRO
TOTAL
GENERADO
POR
LAS 1193,
MEDIDAS
26
relativas
a
ingresos
CORRIENTES
Ahorro total
generado por
1193,
las
medidas
26
relativas
a
ingresos

3
trimest
re

4
trimest
re

Proyecci
ón anual
2012
estimada

Ajustes
acumulad
os hasta
el
presente
ejercicio

1826,6
4

1826,64

1826,64

75,09%

0

0

0,00%

930,43

930,43

0

0

0,00%

0

0

0,00%

2757,07

2757,07

131,05%

2757,07

2757,07

131,05%

930,43

ANNEX 3

Ejecución
obligaciones
(acumulada)

trimestral
realizada
reconocidas
netas

Desviaci
ón de la
estimaci
ón anual
/ plan de
ajuste

520.28%

Gastos

Gastos
corrientes:
Gastos
de
capital:
Gastos
no
financieros:
Gastos
operaciones
financieras:
Gastos
Totales:
Saldo
obligaciones
pendientes de
aplicar al ppto
al final de
cada
trimestre:
Periodo
medio
de
pago
a
proveedores
(en días):
Gasto
financiado
con
remanente de
tesorería
(afectado y/o
gastos
generales):

Desviación
Dato
de
de
la
Dato del
Proyección
liquidación
1
2
3
4
estimación
plan de
anual 2012
ejercicio
trimestre trimestre trimestre trimestre
anual
/
ajuste
estimada
2011
plan
de
ajuste
15.859,23 13.921,06
3.635,99

15.717,78

15.717,78

12,91%

1.170,10

1.170,10

2,62%

0,00 16.887,88

16.887,88

12,13%

866,27

866,27

49,40%

0,00 17.754,15

17.754,15

13,51%

300

598

598

99,33%

60

106,85

106,85

78,08%

6323

6323

1.140,22

19.495,22 15.061,28
436,04

0,00

579,83

19.931,26 15.641,11

574,88

0,00

0,00

0,00

%

ANNEX 4
Ejecución
(acumulada)

trimestral

realizada

Ajustes
Ajustes
Dato
Descripción
acumulados
Proyección acumulados
del plan
1
2
3
4
medida
de
en
anual 2012 hasta
el
de
trimestre trimestre trimestre trimestre
gastos
ejercicios
estimada
presente
ajuste
anteriores
ejercicio
Ahorro
en
capítulo 1 del
Pto
consolidado
(medidas 1,2,

535,83

0,00

0,00

0,00

0,00

365,45

365,45

365,45

Desviación
de
la
estimación
anual
/
plan
de
ajuste

-31,80%

3, 4, 5, y 6)

Ahorro
en
capítulo 2 del
Pto
consolidado
366,23
(medidas 7, 9,
10, 12, 13, 14 y
15 )
Ahorro
en
capítulo 4 del
Pto
0,00
consolidado
(medida 8)
Ahorro
en
capítulo 6 del
Pto
0,00
consolidado
(medida 11)
Ahorro
en
otras medidas
608,50
de
gasto
(medida 16)
De ellas
(medida
16)
otras medidas
0,00
de
gasto
corriente
De ellas
(medida
16)
otras medidas
0,00
de gasto no
corriente
AHORRO
TOTAL
GENERADO
POR
LAS
1.510,56
MEDIDAS
relativas
a
gastos
CORRIENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

295,43

295,43

295,43

-19,33%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

618,00

618,00

618,00

1,56%

0,00

0,00

0,00

0,00

618,00

618,00

618,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

1.278,88

1.278,88

1.278,88

41.77%

ANNEX 5

(Cantidades en miles de euros)
Deuda viva:
A corto plazo(operaciones de tesorería):
A largo plazo:
Operación endeudamiento RDl 4/2012:

Dato del plan Deuda viva a Desviación de la estimación
de ajuste
31/12/2012
anual / plan de ajuste
11.775,98

14.785,89

25,56%

0,00

0,00

0,00%

11.775,98

14.785,89

25,56%

3.026,55

3.021,89

-0,15%

Resto operaciones endeudamiento a
largo plazo:

8.749,43

11.764,00

34,45%

Dato del plan
a 31/12/2012
de ajuste

Desviación de la estimación
anual / plan de ajuste

Anualidades
operaciones
endeudamiento a largo plazo:

998,94

798,18

-20,10%

Cuota total
principal:

579,83

587,09

1,25%

0,00

0,00

0,00%

Resto op. endeudamiento a largo
plazo:

579,83

587,09

1,25%

Cuota total de intereses:

419,10

211,09

-49,63%

0,00

45,86

0,00%

419,10

165,23

-60,58%

de

Operación
4/2012:

Operación
4/2012:

amortización

del

endeudamiento

RDl

endeudamiento

RDl

Resto op. endeudamiento a largo
plazo:

ANNEX 6

Dato del
ajuste

plan

de

Desviación
de
la
estimación anual /
plan de ajuste

Ejercicio 2012

Ahorro bruto.

4.752,55

4.955,58

4,27%

Ahorro neto.

4.172,72

4.368,49

4,69%

0,00

10.691,49

0,00%

4.574,05

5.987,57

30,90%

-2.038,72

-1.880,74

-7,75%

2.535,33

4.106,83

61,98%

Ahorro neto después de aplicar
remanente de tesorería
Saldo
de
financieras.

operaciones

no

Ajustes SEC (en términos
contabilidad nacional).

de

Capacidad o
financiación.

de

necesidad

ANNEX 7
(Cantidades en miles de euros)
Remanente

de

tesorería

Dato del plan de
Avance
ajuste
gastos
-1.320

Desviación (%)
-700

-46.96%

generales
Exceso de financiación afectada

6.323,68

Saldos de dudoso cobro

1.700

2.108,78

24.04%

ANNEX 8
Saldo a:
Ente avalista

a 31 de marzo

a 30 de junio

a
30
septiembre

de a
31
diciembre

Administración
General del Estado

0.00

0.00

0.00

0.00

CCAA

0.00

0.00

0.00

0.00

EELL

0.00

0.00

0.00

0.00

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

de

ANNEX 9

Principal

Pendiente
de
amortizar

Tipo
de
interé
s (F/V)

Identificación

Entidad
prestamista

Tipo
operación

AGE_LPDTE_2008

ADMINISTRACIÓ
N GENERAL DEL
ESTADO

Diferimiento
Devolucion
participación
Tributos Estado

144.444

96.296

Diferimiento
Devolucion
participación
Tributos Estado

549.203

Préstamo

Préstamo

AGE_LPDTE_2009

18.256.341.901.003.80
0

17003

ADMINISTRACIÓ
N GENERAL DEL
ESTADO
BANCO BILBAO
VIZCAYA
ARGENTARIA,
S.A.
BANCO BILBAO
VIZCAYA
ARGENTARIA,
S.A.

de

Indice de
referenci
a

Fecha
formaliz.

F

0

20/07/2010

0

475.976

F

0

21/07/2011

0

1.370.512

114.208

V

337.107

231.736

F

0,09

6,5

27/11/2001

02/11/20
13

0

24/11/2011

24/11/20
14

0

08/06/2009

10/03/20
21

2

043.5100.264012.3

BANCO
DE
SABADELL, S.A.
BANCO
SANTANDER
CENTRAL
HISPANO, S.A.
BANCO
SANTANDER
CENTRAL
HISPANO, S.A.
CAIXA
D'ESTALVIS DE
TARRAGONA

302.780625-58

CAIXABANK, S.A.

Préstamo

108.963

0

V

EURIBOR
a 3 meses

0

17/09/1996

302.974623.37

CAIXABANK, S.A.

Préstamo

150.007

0

V

Otro

0

17/04/1997

17016

2008000068

17001

EURIBOR
a 3 meses

3,68

de

Años
de
carenc
ia

T.I. fijo
(%)

EURIBOR
a 3 meses

Margen
(%)

Fecha de
cancelac
.

Préstamo

2.076.505

1.796.715

V

Préstamo

700.000

700.000

F

0,5

10/04/2008

10/04/20
23

5

Préstamo

5.172.414

5.172.414

F

0,5

11/05/2009

13/05/20
24

5

Préstamo

78.657

0

V

EURIBOR
a 3 meses

0

09/01/1997

31/12/20
07

0

30/09/20
07
30/06/20
10

0
0

303.036538.76

CAIXABANK, S.A.

Préstamo

798.515

341.964

V

Otro

0

10/04/1997

303.631658.48

CAIXABANK, S.A.

Préstamo

132.223

51.956

V

Otro

0

20/11/1998

303.632138.10

CAIXABANK, S.A.

Préstamo

1.443.856

333.198

V

Otro

0

20/11/1998

01/07/20
18
01/01/20
18
01/01/20
15

1,15

29/05/2012

29/05/20
22

2

0

30/11/1999

30/11/20
09

0

2012000001

8511.200.008741-48

CAIXABANK, S.A.
CAJA R. DEL
MEDITERRANEO,
RURALCAJA,
S.C.C.

Préstamo

3.021.886

3.021.886

V

EURIBOR
a 3 meses

Préstamo

49.862

0

V

EURIBOR
a 3 meses

ANNEX 10

(En miles de euros)

Antigüedad (fecha recepción de facturas)
Año: 2012

Año
Obligaciones
reconocidas
1er.
2do.
3er.
4to.
2011
pendientes
de
pago
trimestre trimestre trimestre trimestre
clasificadas por antigüedad
Capítulo 2

0,01

4,41

737,7

1838,38

17,32

Capítulo 6

133,6

1,65

52,73

24,23

31,75

Otra deuda comercial
Total

Año Ejercicios Total
2010 Anteriores

7,98

243,96

71,26
133,61

6,06

790,43

1933,87

2605,8

71,26
49,07 0

7,98

2921,02

7. 2013/653 Aprovar, si s'escau, la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de
Mont-roig del Camp.
Sr. Secretari
modificació de la plantilla de personal de
Ajuntament de Mont-roig del Camp, concretament els punts que incorpora aquesta proposta: el
primer és funcionaritzar 19 places de personal laboral fix de la plantilla de personal de
una a informàtic i una a un conserge que realitza funcions de registre a la corporació. Aquest és el
up C subgrup
C2 (inaudible 0:06:14.3) reservat a funcionaris pel torn de promoció interna, tenint en compte que
breixin les places definitivament cobertes, les de
desenvolupament local al grup A2, subgrup 2, a personal laboral, convertint una plaça de tècnic
mig de serveis econòmic
bé pel torn de

0
0
0

Sr.

Ajuntament, que van entrar com a laborals, i que tinguin la oportunitat
de seguir el procés, evidentment, que hi ha establert dins la normativa per aconseguir el passar de
laborals a funcionaris. Algun comentari?
Sr. Morancho: Nosaltres ens abstindrem en aquest punt. Tal i com ho ha explicat el secretari, dins
del mateix punt hi ha diferents acords, entenem i valorem positivament el fet de funcionaritzar
ho va recollir perfectament bé el pla de sanejament, que també contemplava. I ens sembla
correcte. El que no estem tant
un gran esforç en fer una valoració dels llocs de treball, i es va fer una tasca important juntament
amb la Diputació per tal de tirar endavant un document que donés resposta a una demanda de
feia molt temps per part dels treballadors; i creiem i sempre hem pensat que era molt necessari
pel funcionament de la nostra casa; i
totalitat aquella valoració. Sí que és cert que recull part, però no en la seva totalitat. Creiem que a
entre la resta de treballadors que porten molts anys, com vostè diu, ocupant places que realment
estan per sota de la tasca que estan fent, tant professionalment com el fet econòmic, creiem que
més ampli. Insistim, no és que ens
sembli malament, però sí que creiem que es queda curt aquesta modificació, podria haver anat
més enllà, i a més a més entenem que existeixen els recursos i aquesta valoració que es va fer en
el seu moment, que simplement

Sr. Alcalde: Bé, jo entenc que no recull tot el plantejament que hi havia, és evident, però també ni

ajustat a tota la possibilitat que hi havia econòmica de generar aquesta plantilla. Aquest equip de
esperada, que seria, com diu molt bé vostè, que tota una sèrie de persones i deixar a ningú
(inaudible 0:11:29.6) fora de lloc en cap moment.
Sr. Morancho
ficar-ne una altra. Això és el que
estic parlant en primera persona. No el que els diuen, sinó el que els estem dient. I bé, anem
ficant tirites, parxes, i al final tothom surt perdent. Però bé, si és el 2014... esperem que sigui així.
Sr. Alcalde: Passarem a votació. Vots a favor? Abstencions? Quedaria el punt aprovat.

Expedient Número
Tràmit

2013.
Serveis Interns/Secretaria General/RRHH/SPG /16/2011
Ordinari

Fets
1. El 20 de desembre de 2013 el Ple aprova la plantilla del personal al servei de la corporació
que compren tots els llocs de treball reservats als funcionaris de carrera, personal eventual i
personal laboral.
2.

El 12 de març de 2013 el Secretari Accidental emet informe referent a la modificació de la

3.

El dia 18 de març de 2013 es cel.lebrarà la mesa de negociació amb la Junta de Personal
Funcionari i amb el delegat del personal laboral.

4.

El Pla de Sanejament Econòmic Financer apro

i altres mesures complementàries sobre hores extres i contractacions temporals.
El desplegament del Pla de Sanejament Econòmic
incloent-hi les empreses de titularitat municipal.

govern municipal en el mandat 2011 2015, la Junta de Govern Local o òrgan col·legiat

En el Pla de Sanejamen
 Adaptar la plantilla a les necessitats reals de cada àrea.
 Revisió periòdica de la Relació de llocs de treball, per la seva adequació a les necessitats
organitzatives mitjançant la reestructuració de les atribucions dels serveis i la redistribució
dels efectius de personal. Per les necessitats de redistribució temporal (fins un màxim de 3
escau, a altres àrees.
 Amortització dels llocs de treball vacants que estiguin sense cobrir i que no responguin a
les exigències organitzatives i objectives del servei afectat.

prèvia
presentar una planificació anual de la distribució de les hores extres que es pugin assignar
 Adequacions retributives, amb caràcter singular
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball.

i que afectin al funcionament de serveis públics bàsics.

i

excepcional,

que

resultin

5.

Aquesta modificació de la plantilla té una translació directa en la funcionarització de certs llocs
de treball de personal laboral fix
han de ser desenvolupades per personal funcionari:
a)

les de fe pública i assessorament legal preceptiu, les de control i fiscalització interna de la
gestió econòmica financera i pressupostària i les de comptabilitat i tresoreria

b)
c) en general, totes aquelles que, en el desenvolupament de la llei, es reserven als
de la funció.
Per tant, es proposa que la funcionarització es durà a terme 19 places de Personal Laboral Fix,
reservats auxiliars administratius, administratius, delineant, informàtic, conserges que realitzin
funcions del Registre de la Corporació. A continuació, es relacionen les places que són
objecte de funcionarització, i, que per tant, adquireixen els requisits essencials per dur-la a
terme:

Nº

G. P.

UNITAT
ADMINISTRATIVA

1 auxiliar administratiu

C2

secretaria

2 auxiliar administratiu

C2

intervenció

3 auxiliar administratiu

C2

OMAC

4 auxiliar administratiu

C2

cadastre

5 auxiliar administratiu

C2

serveis econòmics

6 auxiliar administratiu

C2

OMAC

7 auxiliar administratiu

C2

serveis econòmics

8 auxiliar administratiu

C2

serveis tècnics municipals

9 auxiliar administratiu

C2

OMAC

10 auxiliar administratiu

C2

OMAC

11 auxiliar administratiu

C2

secretaria

12 auxiliar administratiu

C2

alcaldia

13 auxiliar administratiu

C2

secretaria

14 auxiliar administratiu

C2

serveis econòmics

15 auxiliar administratiu

C2

secretaria

16 administratiu

C1

recursos humans

17 informàtic

C1

informàtica

18 delineant

C1

Delineant

CATEGORIA

19 conserge

AP

OMAC

6.
-roig del Camp.
Amb la finalitat de contribuir a la consecució de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de
l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió
adequada dels seus efectius, la seva millor distribució, formació, promoció professional i
Administracions Públiques a planificar els seus recursos humans d'acord amb els sistemes que
estableixin les normes que els siguin aplicable ( articles 69 i 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 i 84 ).

cció per concursoposició, torn restringit de promoció interna.
Tenint en compte, que la
cobreixi definitivament aquestes places.

2013 estableixen les retribucions bàsiques de la plaça Grup C2 i les retribucions
complementàries seran les equivalents a un altre lloc del mateix grup professional de la
Corporació.

7.
i, coincidint en el

anització i Desenvolupament Local, personal laboral interina,
maternitat. Un cop incorporada la Responsable del departament, el volum de feina sobre
vingut per la
està comportant al departament reportar informació periòdicament sobre el seguiment del
despesa de les empreses municipals.

departament.

2013 estableixen les retribucions bàsiques de la plaça i les retribucions complementàries seran
les equivalents a un altre lloc del mateix grup professional de la Corporació.
8.

Atès que per motius organitzatius es necessari la gestió i col·laboració en la implementació i

ectiu

de les funcions generals que es relacionen a continuació:
1.2.- Gestionar i actualitzar els instruments de planificació i ordenació dels recursos humans.
3.- Col·laborar en la gestió de les relacions laborals participant en les reunions amb els agents
implicats en tots aquelles temes derivats de la negociació col·lectiva.
4.- Assessorar a la Corporació en les matèries jurídiques que es refereix la gestió de personal,
tant de funció pública com de dret laboral.
Amb la finalitat de contribuir a la consecució de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de
l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió
adequada dels seus efectius, la seva millor distribució, formació, promoció professional i
Administracions Públiques a planificar els seus recursos humans d'acord amb els sistemes que
estableixin les normes que els siguin aplicable ( articles 69 i 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 i 84 ).

promoció interna, per

crea.
La c

la Llei 17/2012, 27 de desembre, la Llei de

adquireixin les competències i requisits necessaris per progressar en la seva carrera, des dels
nivells inferiors als superiors, de manera que no es limitin les oportunitats dels qui tenen
mes responsabilitats.

2013 estableixen les retribucions bàsiques de la plaça i les retribucions complementàries seran
les equivalents a un altre lloc del mateix grup professional de la Corporació.
9. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Interns de data 20 de març de 2013.
Fonaments de dret
1.
reguladora de les de Bases de Règim Local.
2.
públic.
3.
Règim Local i artic
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

4.
aspectes del Règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les
entitats locals de Catalunya.
5.
personal al servei de les entitats locals, sobre la competència del Ple per aprovar la plantilla.
6.
onal al servei de les entitats locals.
7.
Reglament de personal al servei de les entitats locals (en endavant, RPEL), la plantilla de
relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i

nombre de
per al seu ingrés.
8.

La competència per aprovar la modificació de la plantilla de personal és del Ple de la
règim local.

9.
públic.
10.

s
per a la Reforma de la Funció Pública.

11.
Local.
12.
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
13.
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
14.
servei de les entitats locals.
15.
públic.
16.
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

17.
personal al servei de les entitats locals, sobre la competència del Ple per aprovar la plantilla.
18. Atès el que establei

-AM; CIU; FIC; PP; VX+) i 6
abstencions (grup municipal: PSC-PM) acorda:
1.

Funcionaritzar 19 places de personal laboral fix de la plantilla de personal, reservats 15
auxiliars administratius, 1 administratiu, 1 delineant, 1 informàtic, 1 conserge que realitza
funcions del Registre de la Corporació.

2.
obreixi definitivament
les places.
3.

grup A, subgrup A2,
Especial, grup A, subgrup A2, personal funcionari.

4.
general, personal funcionari, torn de promoció interna. Aquesta creació no comporta
una vegada es cobreixi definitivament aquesta plaça.
5.

Exposar al públic aquesta modificació de la plantilla de personal per termini de 30 dies als
efectes de presentar, si escau, reclamacions, mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí

evindrà definitiu. Una vegada
esdevingui definitiu, publicar les modificacions de la plantilla de personal en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
6.

Notificar aquest acord a la Junta de Personal Funcionari, delegat de personal Laboral.

Peu recurs
Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós - Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos
a comptar des de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar
de la seva notificació. Igualment podeu interposar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.

Ajuntament de Mont-roig del Camp
Modificació Plantilla anual de personal
Any 2013

Places

Vacants

Amortitz.

Observa.

ESCALA

Grup

1. Personal funcionari

Gestió

-

-

A2

1

1

-

P. interna

Administrativa

-

-

C1

8

7

1

7 places torn
restringit promoció
interna

SUBESCALA

ADMINISTRACIÓ

CLASSE

CATEGORIA

GENERAL

quan es cobreixi
definitivament
la plaça de nivell
superior pel torn de
promoció interna
Auxiliar

-

-

C2

15

-

2
administratiu
es

cobreixi

definitivament
places

de

les
nivell

superior pel torn de
promoció interna
Subaltern

-

AP

1

-

-

Tècnica

Diplomada

Tècnics de grau mig

A2

1

1

-

Serveis

Comeses

Tècnics especialistes

C1

2

-

-

Especials

especials

Observa

Denominació de la plaça

Personal laboral de caràcter fix

Vacants

2.

Places

ESPECIAL

-

Grup

ADMINISTRACIÓ

Agent ocupació desenvolupament local

A2

1

1

Modificació de la plaça
i canvi de règim jurídic

Delineant

C1

1

-

1 plaça funcionarització

Administratius

C1

1

-

1 plaça funcionarització

Informàtic

C1

1

-

1 plaça funcionarització

Auxiliars administratius

C2

15

-

15 places funcionarització

conserges edificis municipals

AP

1

-

1 plaça funcionarització

8. 2013/613 Aprovar inicialment, si s'escau, la modificació puntual núm. 9 del Pla d'ordenació
urbanística municipal (POUM) de transformació del sector de sòl urbanitzable no delimitat
SUND-6 Clot d'en Xon, en un sector de sòl urbanitzable delimitat SUD1-5.
Pla
SUD6
(0:12:34.0), que defineix el POUM en un sector de sòl urbanitzable delimitat,
que seria el SUD15, el (inaudible 0:12:45.8) de sòl urbanitzable delimitat SUD15. Concretament, la
Mont-roig del Camp, que va deixar com a sòl urbanitzable no delimitat un sector petit que hi ha
en Blader i Solemío, concretament. Hi va haver un contenciós per una aprovació
que no es va fer de la presentació del pla parcial, que va coincidir amb el te

Sr. Alcalde: Algun comentari? No. Doncs passaríem a votació. Vots a favor? Abstencions? En
contra?
Sr. Morancho: Al Pla General es va votar a favor! Nosaltres estem fent el que havíem de fer. El Pla
General això ho va fer malament, i vam votar en contra en el Pla general. Vosaltres vàreu votar a
favor en el Pla General, senyor Gairal, senyors de Convergència, quan estaven a Convergència, i
ara en el Pla General aquests senyors diuen: no, no, això està mal fet. Doncs, és el que ha passat.
... Sí, però vostès van dir que estava ben fet quan vam aprovar el Pla General.

expedient:

Expedient núm.:
Tràmit:

Fets

municipal (POUM) de transformació del sector de sòl
urbanitzable no delimitat (SUND-6) en un sector de sòl
urbanitzable delimitat (SUD-15)
2012 019 MP PG
Aprovació inicial

1.

En data 5 de febrer de 2013 el Sr. Eduardo Fernández Santolaya, en nom i representació de
roig del Camp (Núm. reg. Entrada 2013/1370) la documentació corresponent a la Modificació
puntual del POUM núm. 9, per a la transformació del sector de Sòl Urbanitzable No Delimitat
(SUND-6) en un sector de Sòl Urbanitzable Delimitat (SUD-15).

2.

Anteriorment, en data 20 de desembre de 2012, la mateixa empresa havia presentat al
-roig del Camp (Núm. reg. Entrada 2012/13901) una
còpia prèvia de la mateixa documentació, així com també de la proposta de pla parcial que
haurà de desenvolupar més endavant aquest sector. En data 29 de
-ne el
contingut i donar compte de diverses errades i mancances significatives.

3.

De forma més remota, cal també tenir en compte que en data 14 de febrer de 2006 el

inadmissió a tràmit.
4.

Els promotors del pla parcial va impugnar aquest acord davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, mitjançant el recurs contenciós - administratiu núm. 799/2006, la sentència del
interpos

5.

-

a Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp, que va ser aprovat

corresponent a aquest sector com a Sòl Urbanitzable No Delimitat, i el va identificar com a
SUNDInstruments

6.

En les converses mantingudes entre els promotors del sector, representants de la Comissió
-roig del Camp es va estimar
segons sentència judicial caldrà tramitar, amb la definició i estàndards previstos a la fitxa del
POUM corresponent al sector SUNDUrbanitzable No Delimitat comporta un desenvolupament urbanístic diferent del que
correspon a àmbits de Sòl Urbanitzable Delimitat.

7.

-roig del Camp
està redactat i signat pe

8.
Delimitat SUND-6 en un nou sector de Sòl Urbanitzable Delimitat, SUD-15, per tal de fer
actualment vigent, i poder així donar compliment a la sentència núm. 412/2011 del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, que anul·lava la denegació de la tramitació del Pla parcial
-roig del Camp.

9.

El text de la MP justifica la seva adequació a la legislació urbanística, i també als paràmetres i
condicions generals establerts en el POUM de Mont-roig del Camp.En el sector urbanitzable
delimitat que es proposa es manté el sostre previst en el POUM per al SUND-6, però
habitatge de
protecció pública, pel fet que el POUM, i per tant els seus requeriments en matèria
de protecció pública, són posteriors a la data del Pla parcial, 2006, que la sentència ja
esmentada preveu tramitar.

10.
parcial, un cop aprovada definitivament la Modificació puntual, es corresponen amb els que
preveu el POUM de Mont-roig per a aquest àmbit.
11.
puntual en data 8 de març de 2013. El secretari accidental ha informat favorablement
en data 13 de març de 2013.
12. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials de data 20 de març de 2013.

Fonaments de dret
1.
96 del Decret legi
(TRLU). Aquest article està desplegat pels articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de

2.

ts articles la modificació del POUM se subjecta a les mateixes disposicions

-

L'aprovació inici

-

Informació pública, per un termini d'un mes. Els edictes de convocatòria de la
informació pública s'han de trametre en el termini de deu dies des de l'adopció de
l'acord d'aprovació inicial.

-

Simultàniament al tràmit d'informació pública s'ha de sol·licitar un informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre
en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.

-

Simultàniament al tràmit d'informació pública d'un pla d'ordenació urbanística
municipal, s'ha de concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals
confini amb el del municipi que és objecte del pla.

3.

t per mitjans telemàtics a la

4.

, estableix que
competència del ple municipal.

-AM; CIU; FIC regidor Sr.
Andreu Chaparro Medina- PP; PSC-PM), 1 abstenció (grup municipal: FIC regidor Sr. Josep M.
Aragonès Roca) i 1 vot en contra (grup municipal: VX+) acorda:
1.

Aprovar inicialment la m
Mont-roig del Camp, de transformació del sector de sòl urbanitzable no delimitat SUND-6
-15.

2.

Sotmetre aquesta modificació puntual núm. 9 a informació pública.

3.

Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de la seva competència i atorgar audiència
als ajuntaments que limiten amb el terme municipal de Mont-roig del Camp.

4.
pàgina web municipal.

9. 2013/614 Verificació, si s'escau, del Projecte de Pla especial urbanístic d'infraestructures de
radiocomunicació.

Sr.
T

Pla Especial va ser ja aprovat per la Comissió
Urbanisme de Tarragona, però obligava a introduir unes prescripcions. Llavors, és

aprovar pel plenari per enviar a la Comissió
Pla Especial per enviar a la C
publicació.
Sr. Alcalde: Algun comentari? Doncs passaríem a votació. Vots a favor? Abstencions? Quedaria el
punt aprovat.
:
radiocomunicació
45/2008 PG
Verificació del text refós

Expedient núm.:
Tràmit:

Fets
1.

ipi.

2.

-roig del Camp, en sessió ordinària de data

3.

itació. Es va sotmetre
de la província núm. 208, de data 8 de setembre de 2010, al Diari oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 5709, de data 7 de setembre de 2010, al diari El Punt, de data 13 de setembre
de 2010. Es van demanar els informes als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials. També es va donar audiència als Ajuntaments els termes municipals dels quals
confinen amb el de Montpublicitat a la pagina web municipal www.montpresentat al·legacions.

4.

-roig del Camp va acordar aprovar
provisionalment aquest Pla especial.

5.
definitivament, tot i que en va supeditar la publicació al DOGC i la consegüent executivitat a
document

6.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Territorials de data 20 de març de 2013.

Fonaments de dret
1.

Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp, que va ser aprovat definitivament per la Comissió

2.

El títol VI de la Normativa urbanística del POUM, continguda al volum VII de la documentació
del Pla, regula el Sòl No Urbanitzable de Mont-roig del Camp. Entre els objectius previstos
os o
activitats que poden ser permesos en cada tipus de sòl no urbanitzable.

3.
per objectiu el
desenvolupament del sistema urbanístic de comunicacions i les seves zones de protecció.
4.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, regulen els plans especials.
5.
67.1.a) del TRLU,
6.
derivat correspon al ple municipal.

-AM; CIU; FIC; PP; i PSC-PM)
i 1 abstenció (grup municipal: VX+) acorda:
1.

Verificar el Text refós del

.

2.

la

3.
del TRLU.

donar compte.
Sr.
és donar compte del D

A

la L

Sr. Alcalde: Passaríem a votació la incorporació del punt. Vots a favor? Quedaria el punt
incorporat.

Afers sobrevinguts
Donada la premura en la tramitació dels expedients que es relacionen, el Secretari accidental no
, per tant, la legalitat dels mateixos.

apreciada la urgència per unanimitat dels membres assistents:
10.
2012.
Secretari: El punt, com comentava ara, és donar a compte el D
L

Alcaldia i aprovació de

Sr. Gallardo: Gràcies, senyor secretari. El motiu de la urgència ve motivat per la necessitat de
rendir comptes al Ministerio de Hacienda i Administraciones Públicas amb un termini, per la qual
cosa és important tenir en compte que nosaltres convoquem cada dos mesos els plens de no...
què, com?
Intervenció: (inaudible 0:16:53.7)
Sr. Gallardo: Bé (riu), la idea és que per avançar amb el retiment de comptes al Ministerio de
Hacienda i Administraciones Públicas, doncs aquest punt passi avui tenint en compte que és un
punt de donar a compte, i, per tant,
petita presentació a fi i efecte de fer menys eixut aquest punt. La Liquidació és sempre un tema
complex i feixuc, i que precisament no té gaire atractiu. Bàsicament tenim aquí el resultat
pressupostari ajustat a tancament del 31 de desembre de 2012. Bàsicament el resultat

pressupostari ajustat és de 5.969.000 euros. Anirem explicant què vol dir tot això. Primera
informació més important és que, efectivament, els comptes han sortit força equilibrats per tot un
seguit de motius que explicarem, i que amb aquest resultat pressupostari avança amb el
sanejament de la C
el resultat de despeses i els ingressos dels drets reconeguts als ingressos del pressupost, és a dir,
xò té un efecte
amb el que és el romanent de Tresoreria. Què és el romanent de Tresoreria? El romanent de
Tresoreria és una magnitud que especifica el sumatori històrics dels dèficits i superàvits que ha
tingut la corporació. És una magnitud, diguéssim, històrica, que recull tota la dinàmica econòmica,
n resultat
acumulat de dèficits equivalents a 6.886.000 euros a un romanent de 800.000 euros en negatiu, és
tornem a
parlar del resultat de cada exercici
entrem a la situació per tots coneguda, i que va donar pas al pla de sanejament que vam aprovar
Volia dir que aquesta situació de romanent

dir, que és executa
proveïdors amparat mitjançant el Real Decret 4/2012 del Ministerio de Hacienda, que ens va
ament
autovia A7, que es va materialitzar a la tardor de 2012. Això vol dir que el
2004 fins al 2008, la situació negativa de tots
coneguda de 2009 i 2010; 2011 es redreça la situació, i el 2012 es redreça de forma important,
però també convé tenir molt clar que encara la Corporació no està sanejada, perquè encara
manté un dèficit acumul
-roig era un ajuntament que tenia un deute amb valors absoluts, és a dir, la
per la

sts 11.764.000 euros que tenim a
tancament. Això és deute amb les entitats financeres. Aquí hi ha un efecte evidentment favorable,
vinent. Aquesta és la magni
-se de forma
im
gairebé inalterat, lluny evidentment dels baixíssims nivells històrics del 23, 17, 15% però inclús
r tant, podríem dir que estem en

ersió si això sí si estiguéssim sanejats. Per tant, aquest tema
és relativament important perquè com que els bancs o les entitats financeres no donen crèdits

consci
que estan en una situació de solvència adequada, lluny del 110%. Molts ajuntaments de les
nostres contrades estan per damunt del 110%; molts estan també per sobre del 8
magnitud crítica. Nosaltres estem en una magnitud molt acceptable. La Tresoreria: Aquesta és
tancament de cada exercici. Aquesta magnitud, quedin-se sobretot amb la tendència, perquè

nivell el 2007 fins a 15 mi
millorat. Però

promisos
després ho diem

en
operacions comercials. Cal recordar que devem gairebé un milió
amparat de mutu acord, i que Base ens està finançant de forma generosa perquè està confiant
amb la nostra tendència, amb la nostra evolució, i ens permet avançar molts diners; i Base està
actuant com a entitat bancària, la qual cosa ens permet mantenir unes disponibilitats de folgança
en termes de liquiditat que ens permet, a la seva vegada, afrontar el pagament de les despeses i
e de
complir el Fòmit dins de termini. Això està explicat amb aquesta transparència. Evidentment,
-ho a la
CA, recordem el tema de Base, i recordem el tema del
gastats. Per tant, la situació,
anterior, però no és satisfactòria. Necessàriament, ja ho hem dit abans: els resultats
proveïdors. El resultat pressupostari sense aquestes influències de tipus exògenes, és a dir, sense

mar amb relativa certesa que, si
, per tant, el
pràcticament a les portes, i es podria executar
tampoc és la pretensió avançar el sanejament de la corporació pressionant sobre els serveis, o
incrementant els im
sanejament, però sí situar-nos al 2014 complir amb el pla de sanejament, i deixar la Corporació
definitivament amb una situació que permeti la màxima llibertat. El sanejar la Corporació no és un
A
rat, no baix, però sí moderat, això ens
ajuntament de total i absoluta normalitat. Si el romanent de tresoreria el
corregim amb le

de Mont-roig
és de 1.400.000 euros; que j
queda una quantitat molt petita per sanejar el 2014, i podríem entrar el 2015, és a dir, acabar el
, sanejada, sense pressionar, ja ho repeteixo, els serveis
públics, i sense incrementar la pressió fiscal. Per tant, les conclusions de la liquidació del
pressupost del 2012 és que hi ha un compliment estricte de les previsions establertes al pla de
sanejamen
proveïdors, no
sabem encara com és, ni com es dissenyarà, però això ens podia permetre avançar el sanejament i
de proveïdors, que no va permetre, per exemple, que les empreses públiques entressin. Si
poguéssim pagar Secomsa, doncs, seria fantàstic. O si aquest mecanisme de proveïdors
euros, doncs
nosaltres a la seva vegada podríem pagar a tots els proveïdors, incloent-hi Secomsa. El
gestió dels ingressos fiscals, les mesures de revisió del cadastre, etcètera, doncs han estat
decisives per fer-ho, i el sanejament pressupostari avança molt més ràpid que la recuperació dels
nivells de liquiditat, és a dir, dels diners que entraran en caixa, que es veuen afectats per la
econòmica. Bàsicament era això el que els
volíem explicar, i no fer aquest punt tan feixuc com habitualment ho és. Moltes gràcies.
Sr. Alcalde: Moltes gràcies, Joan. Algun comentari a fer?
Sr. Morancho: Sí. Estem contents de com estan fent la feina en aquest aspecte, i ens agradaria
que, de la mateixa manera que fan aquest esforç en deixar i donar tantes explicacions i ficar tots
municipi, també fessin el mateix esforç amb les persones que ho estan passant malament. I em
repeteixo ple rere ple, però clar,
ajudar la gent que ho està passant malament. Potser en algun ple, si ens portessin uns quants

ajudar les empreses, les persones, la gent que ho està passant malament. Res més.
Sr.
ns sanejades les
comptes, no pots ajudar; aquesta és la realitat. Tot i això, avui a les nostres àrees de serveis,
.890 ajudes a persones del municipi. Que en
tindríem que fer 3.000 més, segur, segur. Però, avui la capacitat és la que tenim. És a dir, no hi ha
cap dubte que avui qualsevol diner que puguem destinar o el plantejament que sorgeix el dirigim
cap allí. Serà poc, segur que avui tot és poc; no en tenim cap dubte.
Sr. Morancho
icat malament: no estic dient que tinguin els recursos i que
no els utilitzin; no estic dient que no ho estiguin fent; no ho estic dient. Estic dient que de la
És el que estic dient; que han fet un gran esforç, han fet una gran presentació amb els números de

, que facin també un esforç en aquest aspecte per saber realment que el que
està dient és així. Res més.

:
23/2013
Tràmit:
Fets
1. En data 1 de febrer de

2013, es va incoar

procediment per aprovar la

liquidació del

2. En data

3. En data 28 de febrer de 2013,e

Fonaments legals
1.

Articles 191 del Real Decret Legisl
Locals. Tancament i liquidació del pressupost.

2.
.
3.

Els articles 3.1 in fine i 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual

4.

aprova el
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.

5.

Regla 78 a 80. Resultat Pressupostari Ordre EHA/4041/2004 Instrucció Model de
Comptabilitat Normal.

6.

Regla 81 a 86. Romanent de Tresoreria Ordre EHA/4041/2004 Instrucció Model de
Comptabilitat Normal.

7.
Financera.

Resolució
1.

Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2012.

2. Donar
que estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial Decret 500/1990, de

3. Ordenar
nt al que correspongui.
ANNEX I: LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

ROMANENT DE TRESORERIA

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendents
d'aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de pagament

Imports any
2012
3.495.103,33
10.480.744,60
6.379.771,19
5.077.147,43
394.158,17
1.370.332,19

Imports any
2011
1.792.699,28
8.284.750,86
4.677.946,99
3.397.718,03
307.294,95
98.209,11

6.545.201,51
(+) del Pressupost corrent
3.287.801,18
(+) de Pressupostos tancats
360.623,69
(+) d'operacions no pressupostàries
3.239.935,60
(-) pagaments realitzats pendents
343.158,96
d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I II - III)

9.617.180,35
5.337.821,35
815.170,06
3.716.539,27
252.350,33

7.430.646,42
2.581.990,07
5.650.092,27
-801.435,92

460.269,79
1.633.118,57
5.713.739,80
-6.886.588,58

RESULTAT PRESSUPOSTARI
DRETS
a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI
AJUSTOS:

REC. NETS
20.829.464,44
2.202.092,90
23.031.557,34
0,00
3.021.886,27
26.053.443,61

OBLIGACIONS
REC. NETES
16.089.388,77
1.170.108,67
17.259.497,44
309.999,94
556.727,12
18.126.224,50

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
4.740.075,67
1.031.984,23
5.772.059,90
-309.999,94
2.465.159,15
7.927.219,11

4. Crèdits gastats financiats amb
romanent de tresoreria per a
despeses grals.
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

0,00

1.410.492,50
3.368.034,24
5.969.677,37

4. Que es doni compte al Ple de la Corporació.

11. Precs i preguntes
Sr. Alcalde: Doncs passaríem a precs i preguntes.
Sr. Morancho
alguns regidors vam prendre la decisió de cedir-la a events socials. I ens ha sorprès bastant aquest
expedient amb el que hi hem trobat: la veritat és que quan vostès van presentar la moció, bastant
millorada la nostra, en el sentit que decidien tots plegats que els diners es destinessin a fins
socials, i així a ajudes directes a persones o a entitats, després ens vam sorprendre que hi ha
hagut alguns regidors que no han fet aquesta cessió a les ajudes socials, concretament els dos
regidors del PP, el senyor Fermín i el senyor Gallardo, finalment no han cedit les seves pagues
extres en aquest àmbit, quan sí que vam aprovar afirmativament la moció. Cert és també que la
moció deia que seria voluntari. Està clar. El que passa és que clar, queda com una mica malament

precisament es reservi un 20% que no va a cedir a fins socials. És curiós que precisament la
regidora de serveis socials faci això. El criteri que han seguit després perquè al final aquests diners
anessin a parar a les persones més necessitades amb el que nosaltres enteníem, productes de
primera necessitat, tot el procés aquest, la veritat és que ha estat un desastre des de tots els
departaments. No entenem ben bé el que ha pogut passar perquè hi hagin tants errors un rere
regidors que no estem en dedicació parcial o total, algú decideix agafar una part que no es
assistència hem estat... la paraula no és perjudicat; a diferència de la resta, nosaltres hi hem ficat
més part. No hi ha problema; al nostre cas no hi ha problema, perquè com que cobrem tan poc,
tampoc ens afecta tant, però no és just. Entenem que no és just. Al final de tot el que es va cedir,
dels regidors que ho vam cedir, això va pujar a 12.600 euros, i decideixen vostès destinar aquests
diners a part de a primeres necessitats, a temes que entenem que no són de primera necessitat,
certa qualitat que entenem que no és de primera necessitat, una sèrie de coses que entenem que
el que hem fet és fer mal ús dels diners públics quan vull creure, i vostès van presentar a la moció,

ajudes a les persones que els compres una caixa de gambes, i que tingui el seu nen, en comptes
c. Però creiem que no era el sentit
de la moció, i el sentit dels diners que tenien que estar destinats. No entenem per què hi ha
establiments que tenen un 1.000%
.
entenem per què hi ha establiments com pugui ser un lloc on venen llapis, llibres i diaris, que
tinguin un destí de 1.
.
i
necessitat, i primera necessitat és el que és primera necessitat. Jo crec que el senyor Gairal sap
ord amb mi, senyor Gairal... un
escalèstric és primera necessitat? Una caixa de gambes és primera necessitat?
Intervenció: (inaudible 0:38:15.8)
Sr. Morancho
hagut establim

, no entenem per què això ha arribat a aquest extrem. Hi ha

sentit ni el fons del que van presentar
depurin, perquè al final, estan fent
era
ajudar les persones en un moment donat que tinguessin un Nadal (inaudible 0:39:21.6) diferent,
però, no comprant cremetes pel cos, ni coses que realment no són ni molt menys de primera
necessitat. El que no poden fer és donar-li a una persona un val en un supermercat, que compri el
que vulgui. O en una jugueteria, i que compri el que vulgui. Primer, donar-li a una jugueteria. Que
ja seria... ostres! Si em diu vostè, en comptes de 8.000, donem 100.000, i tenim per tot. O, donar-li
per una farmàcia i que vagi a la farmàcia una persona que estigui malalta, que hagi de comprar
,i
creiem i insistim que aquí hi ha hagut una disbauxa, i una manera de fer que no és ni molt menys

Sr. Alcalde: Li contestaré una part. També hi ha el regidor que va contactar amb les botigues, i
el consistori, i en som conscients que ha passat. També, la voluntat quan es va plantejar és la que

això sigui el màxim correcte possible. Però, li diré una cosa que hem posat en marxa degut a que
han passat aquest tipus de coses, perquè en som conscients. Som conscients que tenim un banc
les llancen. I hi ha persones que, pel motiu que sigui, no arribem a aquella persona per poder-li
donar. Tot això ho corregirem. No en tingui cap dubte. I ho corregirem rigorosament. Les mesures
les hem preses. Perquè com diu vostè, aquestes coses no han de passar. A mi em sembla que des

sigut una falta de control, vostè em dirà, tot el que vulgui. És evident que el que hem detectat ho
plantejar tenir un punt com estava molt clar el punt del plenari, que al final era una decisió
personal de cadascú.
decisions per uns altres. Nosaltres hi posarem cura, amb això. No teníem ni la intenció ni la
voluntat. Quan li parlo, per exemple, que aquests diners per anar a una farmàcia i poder-se anar
pagant aquesta aportació de diners que toca ferdonem menjar i el ven, ho haig de dir públicament, que és una veritat, i és una vergonya, o gent
que agafa el menjar i el llança, aquestes són realitats. I no en tingui cap dubte que nosaltres hi
posarem la cura. I segurament que ho sentirà en aquesta sala, i després anirem a fer una acció
persecutòria o c
intentem ajudar-la i resoldre-li. Quan un en fa abús, també prenem les mesures que cal. I ara
passaria la paraula al regidor.
Sr. Vernet: Bon dia. En primer lloc, resumiria bàsic
ús dels diners públics. En aquest cas diria que són diners privats, perquè com vostè diu, són diners
que tothom han posat per aquesta causa. Són diners que tots donem per aquesta causa. Ens paga
una empresa
Sr. Morancho
Sr. Vernet: Són diners que nosaltres posem per aquesta causa.
Sr. Morancho: Qui va prendre la decisió de posar els seus diners i destinar-los a una cosa privada
va ser el senyor Chamizo, que amb els seus diners ho va destinar a (inaudible 0:44:26.6). Nosaltres
lau.
Sr. Vernet
aquest moment són diners meus que jo destino, privats meus, a aquesta cosa. Dit això, i valga per
altres vegades també, jo una vegada vaig comentar amb
que nosaltres podríem cobrar la paga, o no cobrar-la, crec que això venia malament, doncs del
Govern central. Si no cobren la paga els treballadors, entenc que nosaltres cal que ens ho
pensem, ni cal que pensem en to
els

vostè pot haver observat amb el tema, doncs donar la paga, i

Sr. Morancho: la decisió de Junta de govern, decidir (inaudible 0:45:40.3) on van aquests diners.
Sr. Vernet
que quan els vaig donar jo personalment, jo personalment, que dels diners en fessin el que
vulguin. Llavors es va fer allò. Un segon. Llavors el que es va fer és trucar a diferents botigues, tant
de Miami com de Montlògic si hi havia més gent. Jo no he anat seguint 5 per aquí, 5 per allà. Perquè el que sí que vam

fer, i aquí sí que em sap greu, i si vol li portaré pel pròxim ple, és que els tècnics en aquest cas de
els tiquets; no ho vull ni saber. Si vostè es llegeix les comissions de govern que passen ara, ja no
surten ni noms, que van DNIs, o NIEs, o això, jo no ho sé a qui ho han donat. Però, entenc que ells
sí que ho han de saber a qui se li dóna. Ells són qui ho han de decidir, i a les botigues sé que es va
trucar a unes o a les altres, i van anar posant quantitats fins fer quadrar les dues coses: assentats,
promoció econòmica en aquest cas, perquè trucava les botigues, punt; i acció social en aquest cas
perquè es deia el que es podia donar i el que no es podia donar. I té raó que si algú ha anat a un
doncs (inaudible 0:46:49.5) li donaré la raó, perquè no estic per defensar
lo indefensable. Ara, algunes coses no estan bé, i una senyora va venir un dia, que la farmàcia on
havia anat hi havien comprat una pasta de dents. Doncs en aquest cas no sé si una pasta de dents
és una primera necessitat o no; però,
pasta de dents. No vull dir amb això que alguna de les coses que hagi dit no té raó; evidentment,
si algú ha comprat gambes, que ho desconec, donc

Sr. Morancho

e les que he posat jo. Jo en cap moment

fan mal ús. Perquè al final és així. Són quatre o cinc, un percentatge petit que en fa mal ús. No
gran majoria són gent necessitada, i la gran majoria necessita. Sí que és c
quants... Els diners, a partir del moment que decidim destinar-los, i es crea una partida dins de
decisions de a qui se li dóna, i a quines bo
-ho vostès. I
vostès van decidir una sèrie de botigues en base a uns informes, i van decidir una sèrie de
Pe
han donar joguines, però jo no vull donar
joguines. I el que no pot ser és que una botiga de joguines tingui un pressupost, al final, és que hi
ha 2.500 euros per botigues de joguines de 12.600! I dius, hòstia! De 12.600, 2.500. I en una
llibreria, i en una altra. I en una llibreria, a prop de 1.500 euros. Dius, hòstia, això no és primera
ocials, que està en
mans dels verds, o el responsable de Creu Roja del municipi és el senyor Gairal, i té una
experiència més que demostrada, home, hagin deixat escapar totes aquestes coses, senyor Gairal,
dins del seu grup. No és normal, vostè sap millor que ningú quins usuaris estan fent el que estan
fent. No cal que li digui la seva tècnica; vostè ho sap, perquè està al carrer. I està amb ells, i els
coneix a tots, i a cada un. Perquè els paren al carrer. Sap on viuen. I tot. Aleshores, no és normal
això
que sí que ho és, però això sempre
existirà. Però,

Sr. Diaz: Per al·lusions, quant a la paga extra del Juan Gallardo i el Fermín Díaz, nosaltres vam fer
200 lots al supermercat Glòria, clar, cómo no. I els van repartir, les pagues extres. I tinc una llista.
El que sí és que no te la donaré, clar. Però vaig fer 180 o 200 lots, no ho sé, més o menys. I els vaig
repartir. I jo ha ho vaig dir a la Junta: que els diners de les pagues extres les faríem com, a dónde y
cómo; y a quién. I és el que hem fet.
Sr. Morancho: Bé, vostès van sortir a la foto aixecant el braç i dient, nosaltres donarem els diners.
Bé, nosaltres prendrem la decisió si donem o no donem els diners. I vostès no van donar els
fer vostè a casa seva i de la seva manera, i ja està.
Sr. Diaz: Jo no he donat juguets, ni gambes, ni roba, ni res. Ni mantequilla.
Sr. Morancho: Això ho diu vostè.
Sr. Diaz: Ho dic jo.
Sr. Morancho: Exactament. No vull entrar en la seva discussió, perquè no forma part del que
estem parlant. El que vostè diu, i seria la seva paraula contra la meva. Jo estic parlant de fets. Lo
seu és una cosa que diu vostè i ja està.
Sr. Chamizo: Jo només vull fer una petita aclaració pel Fran, per dir-li que jo sí que he fet una
aportació de la meva part que va dir el departament de
a entitats com ha dit privades, però amb ànim de... són socials, com són Càritas i Lluita contra el
mal interpreti, que ja se sap que en el carrer es diu de tot. Gràcies.
Sr. Vernet: Només una cosa, Fran
diners, evidentment que amb lo altre que dius tu, i agafo la part de culpa que jo tingui,
evidentment, tot i
que estaria més a prop de les teves tesis. Però al final, pel que sigui, va entrar. Va entrar a la
jugueteria perquè venia Nadal, i que un nen no podia tenir... però no perquè ho hagi dit un tècnic.
anat, això sí que no...
Sr. Alcalde: Alguna pregunta més? Doncs donaríem la sessió per acabada. Moltes gràcies.

El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a secretari, estenc aquesta acta.

Octavi Anguera Ortiga
El Secretari accidental

Ferran Pellicer Roca

