AJUNTAMENT DE GRANYENA
DE LES GARRIGUES

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE GRANYENA DE LES
GARRIGUES
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Identificació: 8/2015
Caràcter: Ordinari
Data: 25 de novembre de 2015
Hora: a les 13:00 hores
Lloc: Ajuntament de Granyena de les Garrigues
ASSISTENTS:
Sr. Francesc Josep Esquerda Tamarit, alcalde
Sra. Mercè Almacelles Nogués, regidora
Sr. Carmelo Ayala Escavia, regidor
Sra. Sara Pons Arnal, regidora
Sr. Josep Maria Duaigües Font, regidor
Secretària: Anna Cornellana Martí
A Granyena de les Garrigues a 25 de novembre de dos mil quinze. Reunit el Ple de
l’Ajuntament prèvia convocatòria i sota del Sr. Francesc J. Esquerda Tamarit, es
passa a resoldre el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (acta ordinària de 2
de setembre de 2015).
2. Donar compte relació Decrets d´Alcaldia, i ratificació, si s’escau.
3. Aprovació de factures, si s’escau.
4. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 3r trimestre 2015.
5. Aprovació inicial del pressupost municipal de l’exercici de 2016, la plantilla orgànica
i les bases d’execució.
6. Aprovar una moció per la retallada del 48% dels ajuts del 2014 a les zones de
muntanya i desfavorides de Catalunya.
7. Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les properes Eleccions locals del
dia 20 de desembre de 2015.
8. Informes d’alcaldia.
9. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Un cop comprovada l’assistència del nombre suficient de membres per a la vàlida
realització de la reunió i abans d’iniciar la sessió, el Sr. alcalde manifesta la necessitat
d’incloure un nou punts en l’ordre del dia, relatiu al següent assumpte:
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-

Aprovar modificar l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics del bar i del
bar de les piscines.

D’acord amb el que disposen els articles 103.3 del Real Decret Legislatiu 2/2003, de
18 d’abril, pel qual s’aprova el TRLMRLC i 82.3 del Real Decret 2568/86, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el ROF, el Ple ratifica la urgència dels assumptes i
s’acorda ampliar l’ordre del dia amb el punt 8.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (acta ordinària
de 2 de setembre de 2015).
Es dóna per llegida l’acta ordinària del dia 2 de setembre de 2015. El Sr. Alcalde
d’acord amb l’article 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, pregunta als senyors
regidors si volen presentar-hi alguna esmena.
Els regidors no en presenten cap i el Ple aprova per unanimitat l’acta de la sessió
anterior.
2. Donar compte relació Decrets d´Alcaldia, i ratificació, si s’escau.
Es dóna compte al Ple dels següents Decrets d’Alcaldia dictats des de l’últim ple
ordinari, i el Ple es dóna per assabentat:
-

Del Decret d’Alcadia número 67/2015 de data 3 de setembre de 2015 al Decret
d’Alcaldia número 87/2015 de data 18 de novembre de 2015.

3. Aprovació de factures, si s’escau.
D’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i l’article 53 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, totes les factures que
superin el 10% del recursos ordinaris del pressupost vigent de la corporació, hauran
de ser aprovades per ple.
A data d’avui no hi ha cap factura que superi el llindar esmentat, per la qual cosa no
se n’aprova cap.
4. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 3r trimestre 2015.
L’àmbit d’aplicació de la Llei 15/2010 són els pagaments efectuats com a
contraprestació en les operacions comercials realitzades entre empreses, o entre
empreses i l’Administració, de conformitat amb el disposat el RDL 3/2011 que aprova
la refosa de la llei de contractes del sector públic.
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Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei:
Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin
consumidors.
Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres de
canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els pagaments per entitats
asseguradores.
Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que es
regiran per l’establert en la seva legislació especial.
Per tant, les operacions comercials incloses seran aquelles que realitzin els poders
adjudicadors per a l’execució dels contractes d’obres, concessió d’obres públiques,
gestió de serveis públics, subministrament, serveis i de col·laboració entre el sector
públic y el sector privat.
Així doncs, d’acord amb l’article quart de la Llei 15/2010 resulta que les obligacions
reconegudes respecte de les quals s’estan incomplint els terminis de pagament que
imposa la Llei són de 9 factures, per un import total de 23.984,59 euros, al 3r
trimestre de 2015.
5. Aprovació inicial del pressupost municipal de l’exercici de 2016, la plantilla
orgànica i les bases d’execució.
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016.
En data 11 de novembre de 2015 l’interventor ha emès els informe relatiu als
equilibris bàsics del pressupost i al compliment dels objectius que estableix la
LOEPSF.
En data 11 de novembre de 2015 la secretaria intervenció va emetre informe sobre el
procediment a seguir per a l'aprovació del pressupost.
FONAMENTS DE DRET
4.1. L’article 165 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 disposa que el pressupost
complirà amb el principi d’estabilitat i contindrà per cada un dels pressupostos que
l'integrin l’estat de despeses, l’estat d’ingressos i les bases d’execució. També
afegeix que cadascun dels pressupostos que integren el general s’ha d’elaborar
sense dèficit inicial.
4.2. L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost
general.
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4.3. L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació inicial
del pressupost.
4.4. L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada en
vigor del pressupost.
4.5. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
4.6. Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
4.7. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi
d'Estabilitat Pressupostària.
4.8. Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions
locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri
d'Economia i Hisenda.
4.9. Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la LOEPSF
per corporacions locals, 3a edició. IGAE (12/03/2013).
4.10. Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig
(DOCE.26-06-2013), que aprova el SEC 2010.
4.12. Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per
Eurostat.
4.13. Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.
4.14. Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea
Per tant, el ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici de 2016, d’acord
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute
públic; el qual resumit per capítols és el següent:
PRESSUPOST INGRESSOS
Cap. I
Cap. II
Cap. III
Cap. IV
Cap. V

-

Impostos directes ……..………….........
35.000,00 €
Impostos indirectes .............................
1.200,00 €
Taxes i altres ingressos ……................. 123.850,00 €
Transferències corrents ………….......... 111.900,00 €
Ingressos patrimonials …..................... 15.750,00 €
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Cap. VII - Transferències de capital ………...........
Cap. IX - Passius Financers ..............................
TOTAL ESTAT D’INGRESSOS ..........

0,00 €
0,00 €
287.700,00 €

PRESSUPOST DE DESPESES
Cap. I
Cap. II
Cap. III
Cap. IV
Cap. VI
Cap. IX

- Despeses de personal ………………....
68.000,00 €
- Despeses de béns corrents i serveis .. 187.250,00 €
- Despeses financeres …………………...
2.110,00 €
- Transferències corrents ………………..
16.940,00 €
- Inversions reals ………………………...
4.000,00 €
- Passius financers ……………………….
9.400,00 €
TOTAL ESTAT DE DESPESES ….…

287.700,00 €

Segon.- Aprovar el sostre de la despesa no financera, per import de 303.694,58
euros.
Tercer.- Aprovar les bases d'execució del pressupost per a l'exercici del 2016.
Quart.- Aprovar la plantilla orgànica i relació de llocs de treball per a l'exercici de 2016.
PLANTILLA ORGÀNICA
1. Òrgans de govern
Alcalde a jornada 75%.
2. Personal funcionari de carrera
2.1.Funcionaris d’habilitació nacional
Núm. de llocs: 1. Denominació: Secretaria intervenció. Categoria: secretaria
intervenció de classe 3a. Resolució del Departament de Governació GAP/2149//2007,
de 6 de juny.
(actualment aquest servei es presta des del Servei d’Assistència Tècnica del Consell
Comarcal de les Garrigues).
3.- Personal laboral fix
Núm. de llocs: 1. Denominació del lloc: auxiliar administratiu. Categoria professional:
auxiliar administratiu.
Núm. de llocs: 1. Denominació del lloc: cambrera 1. Categoria professional: subaltern.
Núm. de llocs: 1. Denominació del lloc: agutzil. Categoria professional: peó.
Núm. de llocs: 1. Denominació del lloc: cambrer 2. Categoria professional: subaltern.
4.- Personal laboral temporal
Núm. de llocs: 2. Denominació del lloc: socorrista piscines. Categoria professional:
socorrista.
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RELACIÓ DE LLOCS
1. D’òrgans de govern
Alcalde a jornada 75%.
2. De Personal funcionari de carrera
2.1.Funcionaris d’habilitació nacional
Núm. de llocs: 1. Denominació: Secretaria intervenció. Categoria: secretaria
intervenció de classe 3a. Titular: vacant. Sistema de provisió: reservat a funcionaris
amb habilitació de caràcter estatal. Resolució del Departament de Governació
GAP/2149//2007, de 6 de juny.
(actualment aquest servei es presta des del Servei d’Assistència Tècnica del Consell
Comarcal de les Garrigues).
3.- De personal laboral fix
Núm. de lloc: 1. Lloc de treball: auxiliar administratiu. Categoria professional: auxiliar
administratiu. Jornada: parcial. Sistema provisió: concurs-oposició. Titular: vacant
(c.indefinit M.D.P.A.)
Núm. de lloc: 1. Lloc de treball: cambrera. Categoria professional: subaltern. Jornada:
complerta. Sistema de provisió: concurs. Titular: vacant (c.indefinit A.C.)
Núm. de lloc: 1. Lloc de treball: agutzil. Categoria professional: peó. Titular: Jornada:
parcial. Sistema de provisió: concurs. Titular: vacant (c.indefinit B.S.)
Núm. de lloc: 1. Lloc de treball: cambrer 2. Categoria professional: subaltern. Jornada:
parcial. Sistema provisió: oposició. Titular: vacant (c.indefinit C.M.M.).
4.- De personal laboral temporal
Núm. de lloc: 1. Denominació del lloc: socorrista piscines. Categoria professional:
socorrista. Jornada: complerta. Sistema de provisió: concurs-oposició. Titular: vacant.
Núm. de lloc: 1. Denominació del lloc: socorrista piscines. Categoria professional:
socorrista. Jornada: complerta. Sistema de provisió: concurs-oposició. Titular: vacant.
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província
de Lleida, el present acord pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar l'expedient i presentar reclamacions davant el Ple.
Sisè.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen
l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vuitè.- Facultar el Sr. Alcalde per al desenvolupament del present acord.
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6. Aprovar una moció per la retallada del 48% dels ajuts del 2014 a les zones de
muntanya i desfavorides de Catalunya.
Atès la següent proposta de moció presentada per la Unió de Pagesos de Catalunya:
PROPOSTA DE MOCIÓ DE LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA
RETALLADA DEL 48% DELS AJUTS DEL 2014 A LES ZONES DE MUNTANYA I
DESFAVORIDES DE CATALUNYA
La Política Agrària Comuna té en compte l’estructura social de l’agricultura i les desigualtats
estructurals i naturals entre les diverses zones del territori de la Unió Europea. En aquest
sentit s’han adoptat mesures especials adaptades a les zones agràries més desfavorides en
quan a les condicions naturals de producció, en particular les adreçades a mantenir unes
rendes raonables a la pagesia d’aquestes zones, amb la finalitat de garantir el manteniment
de l’espai natural en les zones de muntanya i en determinades zones desfavorides, ja que la
pagesia contribueix amb la seva activitat a una funció fonamental al respecte, doncs el
previsible deteriorament d’aquestes zones agràries respecte a les altres zones agràries de la
Unió Europea i l’existència de condicions de vida i de treball amb handicaps afavoreixen
l’èxode agrari i rural, que es podria manifestar amb el temps en l’abandonament de terres
abans mantingudes, i perjudicarien la viabilitat i poblament de zones la població de les quals
depèn en bona mesura de l’economia agrària.
Les zones de muntanya i les zones desfavorides fora de les de muntanya abasten 352
municipis a Catalunya, la totalitat dels municipis de les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta
Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el
Ripollès, el Solsonès, la Terra Alta i la Val d’Aran, la quasi totalitat dels municipis de les
comarques del Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues i la Garrotxa i a les comarques
de l’Alt Camp, l’Alt Empordà, l’Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Moianès, la
Noguera, Osona, el Pla de l’Estany, la Segarra, el Segrià, la Selva, l’Urgell, el Vallès
Occidental i el Vallès Oriental una part dels seus municipis. En l’actualitat, els ajuts de les
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les
de muntanya abasten una superfície de més de 260.000 hectàrees que corresponen a poc
més de 5.000 explotacions agràries.
El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Unió de Pagesos de Catalunya, va
fer una primera millora significativa, el 2007, en els ajuts de les indemnitzacions
compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya, en
disposar per primera vegada, des de la incorporació de l’Estat a la llavors Comunicat
Econòmica Europea, de la possibilitat de configurar aquestes mesures en un Programa de
Desenvolupament Rural (PDR) propi. Una segona millora significativa, el 2011, es va fer, de
nou a proposta de la Unió de Pagesos de Catalunya, a instàncies de la Resolució 671/VIII del
Ple del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que instava unànimement al Govern a
“modificar el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007–2013, per tal d’adequar
els imports actuals de les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones
desfavorides fora de les de muntanya als costos addicionals i les pèrdues d’ingressos reals a
Catalunya per les dificultats que planteja la producció agrària en aquestes zones”.
El Govern de la Generalitat, a iniciativa de la Unió de Pagesos de Catalunya, va acordar amb
el conjunt de les organitzacions agràries més representatives de Catalunya, en el marc de la
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Taula Agrària celebrada el 2 de juliol del 2014, que els ajuts per a les indemnitzacions
compensatòries, junt a la incorporació de joves i els ajuts a la modernització de les
explotacions agràries siguin prioritaris en la programació del PDR de Catalunya, període
2014-2020 i en l’ús dels fons del desenvolupament rural, acord recollit unànimement a la
Resolució 739/X del Ple del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que insta al Govern
a “respectar-ne les prioritats” acordades a l’esmentada Taula Agrària.
Arran de la liquidació del PDR de Catalunya, període 2007-2013, tot allunyant-se dels acords
de la Taula Agrària i del Parlament de Catalunya i malmetent l’economia de la pagesia
professional de les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha efectuat, durant el mes d’octubre del 2015,
el pagament parcial d’un 52% dels ajuts d’indemnització compensatòria corresponents a l’any
2014 respecte a les zones de muntanya de Catalunya i que també vol traslladar a les zones
desfavorides de Catalunya les properes setmanes.

Per tot això, el ple aprovar per unanimitat el següent:
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a modificar el PDR de
Catalunya, període 2014-2020 per tal de fer front al 48% restant de l’ajut per a les
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i al 100% en zones
desfavorides fora de les de muntanya del 2014, sense que això suposi una reducció
de l’esforç anual del suport en aquestes mesures els propers anys.
Segon.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció, amb el prec a la Presidenta del
Parlament de que en faci arribar una còpia a cada grup parlamentari, a la Presidenta
del Parlament de Catalunya, al Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i al Coordinardor Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya.
7. Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les properes Eleccions
locals del dia 20 de desembre de 2015.
Atès que pel Real Decret 977/2015, de 26 d’octubre, s’ha dissolt el Congrés dels
Diputats i del Senat i s’ha convocat eleccions, que s’han de celebrar el proper dia 20
de desembre de 2015.
Atès que segons disposa l´article 26 de la Llei 5/1985 del Règim Electoral General,
s´han d´efectuar els sortejos dels electors que han de formar part de les Meses
Electorals.
Els assistents procedeixen a efectuar aquest sorteig i atès el seu resultat s’acorda
unànimement nomenar els integrants de la Mesa electoral per les eleccions Generals
a celebrar el proper dia 20 de desembre de 2015. Els membres, titulars i suplents
que han estat elegits són els següents:
- President: M.M.M.P.
- Vocal 1: J.F.C.
- Vocal 2: M.F.P.
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- Suplent 1 President: M.C.F.R.
- Suplent 1 Vocal 1: M.T.V.S.
- Suplent 1 Vocal 2: J.L.E.E.
- Suplent 2 President: D.S.J.
- Suplent 2 Vocal 1: G.C.T.
- Suplent 2 Vocal 2: M. A.R.A.
8. Aprovar modificar l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics del bar i
del bar de les piscines.
Per providència de l’Alcaldia amb data 15 d’octubre de 2014 es va acordar iniciar
l’expedient de modificació de les següents ordenances fiscals següents:
a) Ordenança fiscal reguladora dels preus públics del bar i del bar de les piscines
Així com encarregar a la secretària interventora d’aquest Ajuntament l’emissió d’un
informe jurídic sobre el procediment a seguir.
Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de
les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes
afectats.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
La secretària interventora d’aquest Ajuntament ha emès l’esmentat informe sobre el
procediment a seguir per a la modificació de les ordenances vigents fiscals
esmentades anteriorment.
Per tot això, el Ple acorda per unanimitat l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2015 i següents la modificació de
l’Ordenança Ordenança fiscal reguladora dels preus públics del bar i del bar de les
piscines
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El text de l’ordenança consta a l’expedient, i en concret en l’article 4 que regula la
quantia, queda segons el redactat següent:
Cafè ............................................... 1,10 €
Tallat ............................................. 1,20 €
Cafè amb llet ................................. 1,30 €
Carajillo normal ............................. 1,50 €
Carajillo whisky ............................. 1,50 €
Infusió ............................................ 1,10 €
Aigua (1L) ...................................... 1,50 €
Aigua petita (0,33L) ....................... 1,20 €
Sucs .............................................. 1,50 €
Refresc .......................................... 1,50 €
Cerveza ......................................... 1,50 €
Cubates ......................................... 4,50 €
Patates .......................................... 1,20 €
Olives (una ració) .......................... 1,50 €
Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a
l’exercici i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris
següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de
modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris
per part de l’ajuntament.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el
període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província el text íntegre de les modificacions efectuades.
9. Informes d’alcaldia.
No n’hi ha.
10. Precs i preguntes.
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No n’hi ha.

No havent-hi més intervencions i sense més assumptes a tractar, s’alça la sessió a
les 14:10 hores del dia 25 de novembre de 2015, de la qual s’estén la present acta,
la fidelitat i autenticitat de la qual, com a secretària, certifico.
La secretària-interventora,

L’alcalde,

Anna Cornellana Martí

Francesc J. Esquerda Tamarit
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