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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNT AMENT DE 
L’ALDEA 

 
Número: 5/2016. 
Data: 7 de novembre de 2016. 
Hora d’inici: 21:00 hores. 
Hora d’acabament: 21:15 hores.  
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea. 

 
ASSISTENTS: 
 
Alcalde: - En Daniel Andreu i Falcó.              -  ERC-AM 
Regidors: - Simón Falcó i Moreso   - ERC-AM 
  - Miriam Ferrando i Blesas   - ERC-AM 
  - Yolanda Tomàs i Ferré   - ERC-AM 
  - Albert Curto i Zapater   - ERC-AM  
  - Natividad Bernal i Bermudez  - ERC-AM  
  - Albert Borràs i Tafalla   - ERC-AM 
   - Montse Mola i Arques   - ERC-AM 
  - Elisabet Zapater i Alifonso  - CiU 
  - Jose Mª Pujol i Perella   - CiU 
  - Rafa Puente i Batlle   - CiU  
 
Secretària:  
  - Mª Rosa Pons i Ferré. 
 
A la sala de Plens de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia set de novembre de 
dos mil setze, i prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen els Regidors assenyalats a 
l’encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde en Daniel Andreu i Falcó, a 
l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària. Obert l’acte pel Sr. President, i 
després de comprovar que hi ha el quòrum legalment exigit per a la vàlida constitució 
del Ple, es va entrar a estudiar els assumptes inclosos a l’ordre del dia i s’adoptaren 
els següents acords: 
 
Únic.- APROVACIÓ  INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFIC ACIÓ DE CRÈDIT 
NÚM. 11 EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.  
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 

“Expedient número 11/2016, referent a la modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant transferències de crèdits. 

ANTECEDENTS 
 
1. Pel decret d’Alcaldia número 297/2016 de data 19 d’octubre de 2016 s’inicia 
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de 
crèdit. 
 
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la 
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de 



     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat   2 

modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les 
disposicions vigents.  
 
3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense 
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant: 
 
Consignació de despeses amb crèdits en baixa 
 

Partida
Consignació 

Inicial
Proposta 

disminució
Consignació 

definitiva

151/22723 175.000,00 172.963,35 2.036,65

175.000,00 172.963,35 2.036,65

Descripció

Enderroc Granja Trinquet

TOTAL

 
Total baixes de crèdits:                                                             172.963,35 € 
 
Consignació de despeses amb crèdits en alta 
 

Partida Descripció Consignaci
ó Inicial 

Modificaci
ó anterior 

Proposta 
d'incremen

t 

Consignaci
ó definitiva 

153/21001 Conservació de vies públiques 55.000,00 0 17.000,00 72.000,00 

171/21002 Manteniment zones verdes 27.000,00 0 9.000,00 36.000,00 

338/22612 Festes populars 130.000,00 15.636,00 16.000,00 161.636,00 

338/22401 Primes assegurances de 
Festes 3.500,00 0 1.600,00 5.100,00 

334/22623 Activitats culturals 25.000,00 0 5.000,00 30.000,00 

334/22602 Publicitat i propaganda   12.000,00 0 1.000,00 13.000,00 

334/22632 Edició Infoaldaia   4.500,00 0 1.500,00 6.000,00 

334/22634 Cursets Culturals   3.000,00 0 2.000,00 5.000,00 

459/21303 Rep.maquinària, inst.i utillatge 12.000,00 0 2.000,00 14.000,00 

459/20301 Arrendament maquinària, 
instal.     30.000,00 0 25.900,00 55.900,00 

459/21401 Rep.i conservació vehicles 10.000,00 0 5.000,00 15.000,00 

920/22604 Juridics i contenciosos 3.000,00 0 31.000,00 34.000,00 

920/22708 Serveis recaptació favor BASE 30.000,00 53.942,82 28.000,00 111.942,82 

929/21601 Reparació i 
conserv.equip.inform. 25.300,00 0 9.000,00 34.300,00 

132/12005 Personal funcionari. Sous grup 
C2 70.952,16 0 3.701,50 74.653,66 

132/12006 Personal funcionari. Triennis 7.964,17 0 191,1 8.155,27 

132/13000 Laboral temporal. 
Retr.bàsiques 43.860,93 0 2.558,14 46.419,07 

151/12001 Personal funcionari. Sous grup 
A2 17.555,42 0 675,39 18.230,81 

151/12006 Personal funcionari. Triennis 4.852,47 0 138,33 4.990,80 

151/13000 Laboral temporal. 
Retr.bàsiques 44.189,50 0 1.429,83 45.619,33 

326/13000 Laboral temporal. 
Retr.bàsiques 10.713,03 0 100,5 10.813,53 
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3321/13000 Laboral temporal. 
Retr.bàsiques 10.882,69 0 341,35 11.224,04 

334/13000 
Laboral temporal. 
Retr.bàsiques 11.365,36 0 362,06 11.727,42 

459/13000 Laboral temporal. 
Retr.bàsiques 102.922,76 0 3.426,52 106.349,28 

920/12000 Personal funcionari. Sous grup 
A1 20.637,21 0 955,68 21.592,89 

920/12006 Personal funcionari. Triennis 9.883,18 0 405,1 10.288,28 

920/12005 Personal funcionari. Sous grup 
C2 37.568,90 0 3.003,00 40.571,90 

920/13000 Laboral temporal. 
Retr.bàsiques 30.159,97 0 925,98 31.085,95 

931/12005 Personal funcionari. Sous grup 
C2 5.517,52 0 733,89 6.251,41 

931/12006 Personal funcionari. Triennis 875,14 0 14,98 890,12 

  TOTAL 806.200,41 69.578,82 172.963,35 1.048.742,58 

 
Total altes de crèdits:                                                                        172.963,35 € 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. Les transferències proposades afecten diferents àrees de despesa i no afecten els 
crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici. 
 
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant 
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a 
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni 
han estat objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors. 
 
3. Durant l’exercici 2016 no es preveu l’execució  de la despesa prevista a la partida 
151/22723. 
 
4. Es compleixen l’article 180 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 i l’article 41 del Reial 
decret 500/1990. 
 
Per tant, 
 
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 

 
1. Aprovar la modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit, que s'exposarà 
al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al 
tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
 
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits 
de les partides que s'han indicat.”   
 
Intervencions.- 
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La Sra. Zapater demana si es pot explicar per quins motius es dona de baixa del 
pressupost municipal la consignació de crèdit per enderrocar les granges del Trinquet, 
així mateix també voldrien saber per quins motius hi ha una sèrie de partides que han 
tingut uns sobre costos importants. 
 
L’Alcalde respon que en el pressupost inicial de l’any 2016 s’havia consignat un crèdit 
per import de 175.000 euros per fer front a un compromís assumit per l’Ajuntament 
front la propietat dels terrenys on s’ubiquen aquestes granges, consistent en assumir 
la Corporació el cost d’aquest enderroc i a canvi obtenir uns terrenys de la mateixa 
entitat propietària de les granges, indica que aquest procediment es va aturar el mes 
d’abril passat quan des de l’Ajuntament es detecta que els terrenys que s’havien de 
rebre a canvi es trobaven gravats amb una hipoteca, és a dir no lliure de càrregues. 
 
 Aquesta circumstància es va posar en coneixement dels representants de la propietat 
per tal de depurar aquesta qüestió. Afegeix que durant aquests mesos darrers, de de 
que l’Ajuntament els va demanar que depuressin aquesta situació, no s’ha sabut res 
del interessats, i que precisament s’han posat en contacte molt recentment quan des 
de la regidoria d’hisenda ja s’havia previst utilitzar aquest crèdit per altres despeses 
municipals, i sense tenir cancel.lada dita hipoteca. Per això s’ha decidit utilitzar aquest 
crèdit amb altres partides del pressupost, la qual cosa no comporta un augment 
quantitatiu del mateix. 
 
L’Alcalde tot seguit passa a exposar els motius pel quals s’incrementen les diferents 
partides pressupostàries. Indica que s’incrementa la partida de conservació de camins 
ja que s’han fet més actuacions de manteniment, la qual cosa redunda directament en 
una millor qualitat del servei als veïns; respecte l’increment del manteniment de les 
zones verdes, es deu a la realització d’un tractament de plagues no previst inicialment; 
l’increment de festes populars, indica que és recurrent i es refereix a actes festius com 
la Festa del Club Patí, que tant bona repercussió ha tingut més enllà del poble. 
Respecte les primes d’assegurances s’informa que aquest estiu es va pagar les primes 
d’assegurança d’accidents als membres de la Comissió de Festes, per entendre que 
així procedia  i això no es va preveure inicialment. L’Alcalde també es refereix a 
l’increment que ha hagut en activitats i cursets culturals, la qual cosa creu que és 
positiva perquè suposa una dinamització d’aquest àmbit. Informa que ha hagut un 
increment molt important de la partida d’arrendament de maquinària i utillatge, i explica 
que això es deu al fet que es tracta d’una partida que té un caire transversal, de la qual 
totes les regidories prenen crèdit. 
 
Respecte la partida de contenciosos i jurídics, l’Alcalde informa que durant aquest any 
2016 han arribat des de la Diputació de Tarragona liquidacions pels serveis oferts per 
aquesta Corporació en l’assistència jurídica en el contenciós del cas “Turón” així com 
en el del carrer Rossinyol abans anomenat carrer H-24. Per altra banda durant el 2016 
s’ha presentat factura pels serveis d’assistència lletrada de l’advocat Sr. Vives que va 
donar a l’Ajuntament de l’Aldea en el contenciós referent a l’acomiadament d’un 
funcionari local, Sr. Alegret, que ocupava la plaça de secretaria intervenció en l’època 
que el Sr. Jordi Gas va ser alcalde i durant els primers temps que ell mateix va assumir 
la presidència de la Corporació. 
 
Respecte l’increment de les despeses de personal, es deu a l’obligació de les 
administracions de retornar la paga extraordinària que es va suprimir el desembre de 
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2012. També es refereix a l’increment de la partida destinada a finançar els serveis de 
gestió tributària i d’altres ingressos de dret públic que l’Ajuntament té delegats a 
BASE.- Gestió d’ingressos. 
 
La Sra. Zapater agraeix les explicacions donades per l’Alcalde, però indica que en 
algunes partides els sobre costos són importats, com ara la partida de festes populars 
en la que ha hagut una desviació d’un 25%, i amés s’ha de tenir en compte que dintre 
la partida de lloguer de maquinària i instal·lacions s’imputen despeses derivades 
d’actes festius com ara potser el lloguer d’aparells d’aire condicionat, grades.... de 
manera que ens aniríem als gairebé 200.000 euros, és a dir un increment en despesa 
de festes molt important ja que se situaria sobre un 46%. 
 
Respecte la partida pressupostària on es recullen les despeses de base de gestió 
d’ingressos, la secretària informa a petició de l’Alcalde, que aquesta partida s’ha vist 
incrementada perquè en el darrer expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit, 
es va detectar que la consignació a nivell d’aquesta partida era insuficient, i s’havia de 
corregir la seva dotació. 
 
L’Alcalde conclou la seva intervenció indicant que aquest expedient de modificació de 
pressupost contribueix a evitar que l’Ajuntament pugui tancar els comptes de l’any 
2015 amb un “compte 413”, és a dir, finalitzar l’exercici amb factures pendents 
d’aplicació pressupostaria, afegint que aquest és un aspecte de preocupació, tant per 
a ell mateix, com per  a la Sra. Zapater.  
 
Votació 
 
APROVAT  per VUIT vots a favor dels/les Srs./es: Dani Andreu i Falcó, Simó Falcó 
Moreso, Miriam Ferrando i Blesas, Yolanda Tomàs i Ferré, Albert Curto i Zapater, 
Natividad Bernal i Bermudez, Albert Borràs i Tafalla, Montserrat Mola i Arques ; i TRES 
abstencions dels/les Srs./es. Elisabet Zapater Alifonso, Jose Mª Pujol i Perella, Rafa 
Puente i Batlle. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a l’hora 
assenyalada a l’encapçalament. I per a constància del què s’ha tractat i dels acords 
presos, estenc aquesta acta que consta de 5 pàgines la qual, una vegada passada al 
plec de fulls de les actes del Ple, signaran el Sr. Alcalde i la  Secretària en compliment 
del disposat al RD 2586/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització i funcionament de les entitats locals i la certifico amb la meva signatura.  
 
 
 


