ACTA Nº 4 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE L’ALBIOL EL DIA 30 DE DESEMBRE DE 2014

A la Sala Joan de Martorell de les oficines municipals a les Masies Catalanes de la vila de
l'Albiol , essent les 19:00 hores del dia 30 de desembre de 2014, a la Sala Joan de
Martorell de les oficines municipals a les Masies Catalanes, es reuneixen els regidors
JOSEP GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JOAN FRANCESC
GONZALEZ MOYA, DIDAC RODRÍGUEZ GRAS i ISABEL GONZALEZ CONTERO
sota la presidència del Sr. Alcalde ANDREU CARRASCO SARDÀ, per tal de celebrar
sessió ordinària del Ple de la Corporació, assistits per la sotasignat Secretària Interventora, NEUS BOVÉ BAIGET. Vist que s'ha obtingut el quòrum d'un terç del
nombre legal de membres que componen la Corporació, el Sr. President obre l'acte i
s’entra a conèixer dels afers inclosos en l'ordre del dia.
El Sr. Rodríguez excusa la no assistència a aquest ple per part del Sr. Ignasi Batlle.
Abans de tractar el primer punt de l’ordre del dia, l’Alcaldia sotmet a votació la
introducció del següent punt, amb caràcter d’urgència, restant aprovada per unanimitat:
PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI
LOCALRET
1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del Ple de la corporació celebrada el dia 7
d’octubre, l’esborrany de les quals han estat lliurades als senyors regidors amb anterioritat
a la convocatòria de la sessió. L’Alcalde pregunta als regidors si desitgen realitzar alguna
correcció en la redacció de la mateixa.
El Sr. Rodríguez, portaveu de CiU, manifestà que com no aprovarà l’acta tal com està
redactada atès que considera que no recull les paraules de la Sra. Pareja en la seva
intervenció d’explicació de la proposta de modificació de les ordenances fiscals per al
proper exercici econòmic. Manifesta també que tot i que la Sra. Pareja té tot el seu
respecte a nivell personal no es competent per les tasques que té encomandes.
L’Alcaldia manifesta que considera que l’acta reflexa el que es va parlar i que no es
necessari modificar el redactat. D’altra banda, expressa al Sr. Rodríguez que no es la
primera vegada que falta el respecte a algun membre de la corporació i que no es pertinent
fer-ho. Així mateix posa en evidència que la Sra. Pareja realitza una tasca excel·lent a
l’ajuntament i té tot el seu recolzament en la tasca que realitza i com la realitza. Demana al
Sr. Rodríguez que mesuri les seves paraules.
El Sr. Joan Francesc Gonzalez manifesta que ha de ser més respectuós, atenent la seva
condició de regidor.
No realitzant-se cap intervenció l’Alcalde sotmet a votació dels assistents l’esborrany de
l’acta esmentada, restant aprovada per majoria, amb els vots a favor dels Srs. ANDREU
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CARRASCO SARDÀ, JOSEP GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO,
JUAN FRANCISCO GONZALEZ MOYA, i els vots en contra dels Srs. DÍDAC
RODRÍGUEZ GRAS i ISABEL GONZALEZ CONTERO

2. DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA
Per part del Secretari es dóna compte dels decrets i resolucions que s’han realitzat des
del passat plenari fins a la data i que concretament es corresponen als números
compresos entre el 27/2014 i el 33/2014, ambdós inclusius, els quals fan referència a:
Núm. 27.- Desestimar recurs potestatiu presentat per Salou Events and Party SL
Núm. 28.- Iniciar expedient per exigir a Excavacions Salvat SL el compliment de
mantenir la seva finca en bon estat
Núm. 29.- Elaboració del pressupost municipal de confomitat amb la normativa
d’estabilitat pressupostària
Núm. 30.- Sotmetre el pressupost a informe d’intervenció
Núm. 31.- Presentar al Consoci AOC la sol·licitud d’alta al servei e.FACT
Núm. 32.- Imposició ordre d’execució a Excavacions Salvat SL
Núm. 33.- Concedir ampliació de termini a ALLGLOBAL 2010 SL per a realitzar els
treballs de manteniment de la tanca vegetal
Els corporatius en resten assabentats

3.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE TRESORERIA/INTERVENCIÓ A QUÈ FA
REFERÈNCIA LA LLEI 15/2012, DE 5 DE JULIOL, REFERENT AL TERCER TRIMESTRE DEL
2014
Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, la Secretària-Interventora
dona compte als assistents del següent acord:

INFORME D’INTERVENCIÓ
Assumpte
informe al que es refereix l’article 5.4 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en
les operacions comercials.
ANTECEDENTS
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D’acord amb l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions
comercials, la Intervenció amb caràcter trimestral ha d’elaborar un informe per al Ple
on hi ha de relacionar totes aquelles factures que faci més de un mes que estiguin
registrades en el registre de factures de l’entitat i sobre les quals encara no s’hagi
reconegut l’obligació.
La Intervenció té l’obligació de requerir mensualment als òrgans gestors o unitats
responsables de la comptabilitat la justificació de perquè no s’ha procedit a reconèixer
les obligacions de les factures que fa més d’un mes que es van registrar.
A l’informe que la Intervenció ha de trametre al Ple hi incorporarà, si s’escau, les
justificacions trameses pels òrgans gestors o responsables de la comptabilitat del no
reconeixement de determinades obligacions.

INFORME
Tal com estableix l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions
comercials, no s’ha deixat de reconèixer cap obligació dins dels terminis establerts a
l’efecte.

INFORME D’INTERVENCIÓ
Assumpte
informe al que es refereix l’article 4.3 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en
les operacions comercials. TERMINIS DE PAGAMENT.

ANTECEDENTS
D’acord amb l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions
comercials, “Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que
se esté incumpliendo el plazo”.
L’informe d’Intervenció relatiu als incompliments del termini de pagament, fixat en 30
dies, corresponent al tercer trimestre de 2014.
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INFORME
Tal com estableix l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions
comercials, el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que
s’incompleix el termini són les següents:
TRIMESTRE

ANY

QUANTIA € a final trimestre NOMBRE

TERCER

2014

0

0

S’ajunta al present informe la relació detallada de totes les obligacions que
incompleixen els terminis de pagament establerts en 30 dies per l’any 2013 i 2014.

PROPOSTA D’ACORDS
ÚNIC.- Assabentar-se dels Informes de Tresoreria/Intervenció a què fa referència la Llei
15/2010, de 5 de juliol, referents al tercer trimestre de 2014.

Els corporatius en resten assabentats.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A
L’EXERCICI 2015
Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia sotmet a votació
dels assistents la següent proposta d’acord:
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2015.
La secretària interventora ha emès l’informe favorable corresponent.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació del pressupost s’ha seguit els requisits exigits per la legislació vigent.
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La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162
a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles
11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Per tant, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Albiol l’adopció dels següents acords:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2015; el qual, resumit
per capítols, és el següent:
Pressupost d’ingressos
Operacions corrents
1.Impostos directes
2.Impostos indirectes
3.Taxes i altres ingressos
4.Transferències corrents
5.Ingressos patrimonials

152.500 €
5.500 €
132.958,34 €
216.643,16 €
5.200 €

Operacions de capital
7.Transferències capital
8.Actius financers
9.Passius financers

0
0
0

Total ingressos: 512.801,50 euros
Pressupost de despeses
Operacions corrents
1.Despeses de personal
2.Despeses en béns corrents i serveis
3.Despeses financeres
4.Transferències corrents

108.782,76 €
312.050 €
1.139,32 €
13.300 €

Operacions de capital
6.Inversions reals
7.Transferències de capital
8.Actius financers
9.Passius financers

56.064,70 €
0
0
21.464,72 €

Total despeses 512.801,50 euros
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2. Aprovar el sostre de despesa del pressupost de conformitat amb l’article 12 de la Llei
Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i
fixar-lo per a l’exercici 2015 en un import màxim de 8965,07 € euros, de forma que el
pressupost és coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la
despesa.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost i la plantilla de personal.
4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils,
durant els quals els interessats podran presentar-hi reclamacions.
5. 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 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article
169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

TORN DE PARAULES

Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde, manifestant que abans de donar la paraula a
la regidora d’hisenda, Sra. Ana Pareja, voldria fer una petita introducció en aquest punt
de l’Ordre del Dia, dels pressupostos municipals per l’any 2015.
En el Plenari dels pressupostos de l’any passat ja vàrem avançar que, si es donaven les
circumstancies favorables per fer-ho, enguany novament es realitzaria una baixada
d’impostos, en especial d’aquells casos en que l’economia familiar se’n ressent més,
com és el cas de l’IBI.
També es va aplicar el fraccionament de l’IBI en 3 vegades l’any a tothom.
Per aquest proper any està previst que taxes com poden ser l’aigua, la brossa etc
mantinguin el mateix import, o el que és el mateix, que no s’incrementin de preu per tot
el 2015.
L’equip de govern en el Plenari anterior ja va proposar, i així es va aprovar, que l’IBI a
corresponent a l’exercici 2015 es reduiria un 5%, que sumat amb la reducció de l’any
anterior (un altre 5%), suma un total de rebaixa del 10%.
La Sra. Pareja presentarà ara uns pressupostos amb uns eixos i amb uns objectius ben
marcats. Aquest pressupostos puguen un total de 512.801,50 euros, i si els comparem
amb els de l’any anterior són uns 85.000 euros mes reduïts.
En definitiva, i encara que la situació econòmica és encara difícil, s’han elaborat uns
pressupostos en els quals s’han realitzat esforços en la contenció de la despesa, a
l’igual que en anys anteriors es va realitzar, permeten cobrir les necessitats bàsiques del
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nostre Municipi, deixant un petit marge per a realitzar petites inversions, les quals són
necessàries per continuar amb l’ordenació i el desenvolupament del nostre poble.
A continuació la Sra. La Sra. Anna Pareja, Regidora d’Hisenda, manifesta que
l’Ajuntament presenta, a l’igual que en anys anteriors, uns pressupostos austers i
ajustats; amb els quals aquest grup de govern gestiona eficientment els recursos,
garantint que l’Ajuntament continuï prestant i mantenint els serveis bàsics del municipi,
com són: recollida de la brossa, enllumenat, manteniment dels espais públics, etc.
El pressupost d’enguany puja a la quantitat de 512.801,50 €, essent inferior al de l’any
passat en uns 85.000 €. Aquest fet ve motivat pel que l’any passat incloïa l’obra titulada
“Millora de la xarxa d’abastament d’aigua al dipòsit”, subvencionada del PUOIS,
pressupostada amb 93.036,15 €.
Per a l’any 2015, tot i no haver una inversió per al municipi d’un import tant elevat,
s’han previst també diverses inversions, en concret: arrenjament camins municipals
(camí de la Mussara a Vilaplana), arrenjament vies públiques, millora dels rentadors,
mobiliari per la pista poliesportiva, arranjament d’equipaments municipals i millora de
l’enllumenat del poble; totes elles per un import total de 56.064,70 euros. Per a algunes
de les quals es tenen concedides o previstes subvencions.
Es destaca també un import menor en la recaptació prevista en l’impost sobre béns
urbans de naturalesa urbana, atesa l’aprovació en la modificació de les ordenances
fiscals del 5% del tipus impositiu a aplicar els rebuts de l’IBI d’urbana per a l’exercici
2015.
Es tracta d’un pressupost fruit de la voluntat de no incrementar i fins i tot reduir en
alguns casos la pressió fiscal dels ciutadans del municipi, voluntat manifestada en
l’aprovació de la modificació de les ordenances fiscals en el darrer ple
Un aspecte a destacar d’aquest pressupost de 2015 la diferència entre ingressos corrents
i despeses corrents és de 77529,42 €, en positiu.
En relació al pressupost d’ingressos a aprovar per a l’exercici 2015, el qual puja a la
quantitat de 512.801,50 € destaquem:
Capítol 1.- Impostos directes
Aquest capítol inclou els impostos corresponents a l’IBI, plus-vàlues i impost sobre
vehicles.
Tal i com s’ha dit l’IBI urbana s’ha reduït per segon any en un 5%, no incrementant els
altres impostos.
Capítol 2.- Impostos indirectes
Aquest capítol inclou solament l’impost sobre construccions. Es preveu ingressar una
quantitat semblant a l’any anterior.
Capítol 3.- Taxes, preus públics i altres ingressos
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Les principals partides d’aquest capítol fan referència a la taxa de brossa, i a la taxa
corresponent al consum d’aigua
Capítol 4.- Transferències corrents
Les principals partides d’aquest capítol fan referència a:
- la participació en els tributs de l’Estat (65.000 €),
- als ingressos previstos per part de la Generalitat de Catalunya (74.595,75 €). Dels
quals es destaquen els ingressos provinents del fons de cooperació local, per import de
43.000 €, i la subvenció del PUOSC per manteniment, per import de 19.595,75 €)
- els ingressos previstos provinents de la Diputació de Tarragona, per import de 77.000
€, dels quals destaca la subvenció del PAM-manteniment per import de 42.000 €
Capítol 5.- Ingressos patrimonials
L’import d’aquest capítol és de 5.200 €, els quals corresponent a interessos de dipòsits
En relació al pressupost de despeses, el qual puja a la quantitat de 512.801,50 €
destaquem:
Capítol 1.- Despeses de personal
A partir del juny de 2015 es redueix en una persona la plantilla de personal d’aquest
ajuntament, atès que teníem una persona per un període fixat prèviament per la
legislació vigent, la qual cosa implica una reducció en l’import d’aquest capítol
Capítol 2.- Despeses corrents de bens i serveis, amb un total de 312.050 € € de despesa
Les despeses més importants fan referència a:
- reparacions, manteniments i conservació, amb un import 37.000 €,
- energia elèctrica, amb un import de 25.000 €
- aigua (CAT), amb un import de 36.000 €
- cànon de l’aigua: 22.000 €
- festes populars: 15.500 €
Capítol 3.- Despeses financeres
El capítol puja a un total de 1.139,32 €, essent la partida més important la corresponent
als interessos d’un préstec (els quals estan totalment subvencionats per la Diputació de
Tarragona)
Capítol 4.- Transferències corrents
Aquest capítol, es destaca, amb un total de 900 €, fa referència a les quotes a
l’associació de dones i Meteoprades
Capítol 6.- Inversions reals
Aquest capítol inclou les inversions previstes a realitzar al municipi. Es tracta d’un
capítol important, atès que fa referència a obres de millora i inversions. Per al 2015
s’han previst inversions en: arrenjament camins municipals (camí de la Mussara a
Vilaplana), arrenjament vies públiques, millora dels rentadors, mobiliari per la pista
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poliesportiva, arranjament d’equipaments municipals i millora de l’enllumenat del
poble; totes elles per un import total de 56.064,70 euros.
Capítol 9.- Passius financers
Aquest capítol, amb un import de 21.464 €, corresponent a l’amortització del préstec
d’aquest ajuntament.
Acabada la intervenció de la Regidora, el Sr. Rodríguez, portaveu de CiU, manifesta
que hi ha hagut un error en la intervenció de la regidora, en concret en l’import del
capítol 2, essent la xifra correcta de 312.050 € (no 259.000 €, com per error ha
manifestat). Reitera novament que considera que la Sra. Pareja és incompetent per la
seva tasca com a regidora
La Sra. Pareja respon al Sr. Rodríguez que mai li ha retret que no fos competent en la
tasca que ell va realitzar a l’EUC, però que si algú ha realitzat la seva tasca de forma
incompetent ha estat ell a l’EUC.
El Sr. Rodríguez manifesta també que tot i que es va aprovar una rebaixa en el 5% de
l’IBI urbà en el darrer ple de la corporació, sense l’aprovació del seu grup municipal, la
partida del pressupost d’ingressos per aquest concepte no correspon a l’import de l’any
anterior menys el 5%.
S’aclareix al Sr. Rodríguez que aquest fet es a conseqüència de la introducció d’altes al
padró d’IBI d’urbana, aspecte comentat en anteriors plens de la corporació.

Acabades les intervencions i sotmès a votació aquest punt contingut en l’ordre del dia,
s’aprova per majoria, amb els vots a favor dels Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ,
JOSEP GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN FRANCISCO
GONZALEZ MOYA, i els vots en contra dels Srs. DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS i
ISABEL GONZALEZ CONTERO

5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE CAMINS
MUNICIPAL
Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcalde sotmet a votació
dels assistents la següent proposta d’acord:
ANTECEDENTS
La Regidoria de Medi Ambient proposa l’aprovació del Reglament d’ús dels camins de
municipals de l’Albiol, entenent com a tals aquells que no són privats.
NORMATIVA APLICABLE
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-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local del Catalunya
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny

PROPOSTA D’ACORD
PRIMER.-

Aprovar el Reglament d’ús de camins municipals de l’Albiol

SEGON.-

Sotmetre el document a informació pública per un termini de 30 dies a
comptar des de l’endemà de la seva publicació en el BOP, durant els
quals es podrà examinar i formular-hi les reclamacions i al.legacions que
hom cregui convenients.

TERCER.-

Elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial, sense necessitat d’ulterior
tràmit exprés, en el cas que durant el termini d’informació pública no es
presentin al·legacions o reclamacions.

ANNEX
REGLAMENT D’ÚS DELS CAMINS MUNICIPALS DE L’ALBIOL
Preàmbul
L’ús de la xarxa viària municipal per a diferents finalitats de tipus agrícola, ramader, de
residència i d’altres fa necessari l’establiment de mesures de regulació que n’assegurin
la transibilitat, el manteniment, la seguretat, l’eixamplament potencial i la plena
disponibilitat.
Per aconseguir aquestes finalitats, l’Ajuntament de l’Albiol es dota del
Reglament d’Ús de Camins següent:
CAPÍTOL I
Article 1.- L’Ajuntament de l’Albiol, en ús de la seva facultat reglamentària i
d’acord amb les competències que li atribueix l’article 25.2 a) i d) de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local i de l’article 63.2 a) i d) de la Llei Municipal
de Catalunya, aprova aquest reglament de camins.
És de competència municipal la conservació, reparació i defensa de tots els camins
municipals
Article 2.- És objecte d’aquest reglament la regulació de l’ús i conservació dels camins
municipals
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Article 3.- Resten excloses de l’àmbit d’aquest reglament les vies urbanes, que es
regiran pel que disposa el Codi de Circulació sense cap altra limitació que la derivada
de les seves característiques.
Article 4.- El manteniment, conservació i inversió en els camins municipals correspon a
l’Ajuntament, sens perjudici de demanar la col·laboració dels veïns i propietaris de
finques afectades per la via.

-

-

Article 5.- A efectes d’aquest reglament, les vies rurals es classifiquen en xarxa
principal i xarxa secundària. La xarxa principal la composen els camins següents:
Camí de la Mussara (camí asfaltat del poble fins la carretera T-704)
Camí Mas Vidal (del poble fins Mas Vidal)
Camí de l’Albiol a Alcover (accés carretera T-7046 fins Alcover, per la pedrera
Ponderosa)
Camí mas de Vilella/mas de Catxó (des d’Alcover pel riu Albio fins al Mas de Catxó)
Camí d’en Grau o del Garramells (accés carretera T-7046 a la carretera TV-7013)
Camí mas de Molins (uneix Mas del Sord amb mas de Molins)
Camí de Llaberia (accés carretera TP-7013 a masos Llaberia i de Miqueló)
Camí mas de Flassada (accés carretera TP-7013 al mas de Flassada)
Camí mas de Vallverdú (accés carretera T-704 al mas de Vallverdú)
Camí de Xalamec (accés carretera TP-7013 als masos Camacho i Aubagues)
Camí mas de Nebot (accés carretera T-704 al mas de Nebot i Font Major)
Camí del mas de Baiget (accés TP-7013 al mas de Baiget i al Pilanot)
La resta de camins municipals conformen la xarxa secundària, entre altres (en els trams
de camins municipals):
Camí mas d’en Fau (accés carretera T-7046 als masos Panxó, Barberà i Fau)
Camí Mas de Pigall (accés carretera T-7046 al mas de Pigall)
Camí mas de Galofre (accés entre la carretera T-7046 i TP-7013 pel mas de Galofre)
Senders: Camí de la Mussara; Camí de l’estalada o de Montral; camí de la Font de l’Iria;
Camí de les Marrades; camí del mas de Miqueló i del Salt
Altres camins municipals no especificats
Article 6.- Els camins rurals, municipals, resten subjectes als usos següents: circulació
de persones, ramats, animals de càrrega, maquinària agrícola i forestal, d’esbarjo o
passeig, turismes, furgonetes o qualsevol altre tipus de transport, el pes autoritzat dels
quals no excedeixi de 15 tones en la xarxa principal. En la xarxa secundària, el pes
màxim autoritzat per a les furgonetes o qualsevol altre tipus de transport és de 10
tones i amb destinació forçosa, en aquest xarxa, a explotacions de dins de l’àmbit de la
via secundària.
Article 7.- Qualsevol altre ús que no estigui comprès en l’article anterior, necessitarà
l’autorització de l’Ajuntament.
Article 8.- Resten classificats de manera especial els usos que necessitin autorització
prèvia i que són els següents:
a) Circulació de vehicles de tonatge superior a l’indicat.
b) Transport de productes agrícoles, forestals, ramaders, de construcció o de qualsevol
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altre tipus per les vies secundàries que no siguin realitzats per propietaris de les
finques de l’àmbit o per compte d’aquests.
c) Circulació de maquinària amb cadenes o qualsevol altre tipus de tracció no permesa
pel Codi de Circulació en les vies urbanes.
d) Realització de ral·lis, curses motoristes i competicions en general que suposin un risc
de danys en la seva utilització per als usos normals.
Article 9.- Tret dels casos d’indicació expressa, la velocitat màxima de circulació serà
de 40 km/h en les vies principals asfaltades, 30 km/h. en vies principals no esfaltades i
de 20 km/h en les vies secundàries.
Article 10.- La circulació en aquestes vies de vehicles que requereixen autorització
municipal es regirà per les normes següents:
1.- L’autorització determinarà de manera expressa els camins o vies a utilitzar.
2.- Quan l’Ajuntament ho consideri necessari, podrà limitar l’autorització a uns dies i
hores concrets.
Qualsevol modificació que s’hagi de fer en els camins per a habilitar-los a la circulació
de vehicles anirà a càrrec dels usuaris. Aquesta modificació necessitarà ser aprovada
expressament per l’Ajuntament de l’Albiol.
En l’acord d’aprovació, l’Ajuntament determinarà, al marge de les liquidacions fiscals i
de fiances que corresponguin i tenint en compte si les
modificacions tenen caràcter permanent o provisional, el següent:
a) Si les modificacions tenen caràcter permanent, les obres revertiran en el municipi,
havent-se de lliurar un cop finalitzat l’ús excepcional, en perfectes condicions d’ús i de
conservació.
b) Si les modificacions a efectuar tenen caràcter provisional, l’empresa autoritzada
haurà de retornar el camí al seu estat primitiu.
Article 11.- Aquesta autorització s’entén sense perjudici de les indemnitzacions als
propietaris dels terrenys a ocupar amb caràcter temporal o permanent, les quals seran
a càrrec de l’empresa autoritzada.
Article 12.- En tot cas, les empreses autoritzades o els titulars dels vehicles hauran de
respondre dels danys ocasionats en les vies amb motiu d’aquest ús extraordinari,
essent al seu compte les reparacions a efectuar un cop acabada l’autorització.
Els usuaris dels camins estan obligats a comunicar a l'Ajuntament tots els danys i
desperfectes que produeixin als camins, i al pagament de l'import de la reparació.

Article 13.- L’incompliment de les normes previstes en aquest reglament comportarà
la imposició de sancions atenent els articles 20 i següents d’aquest Reglament.
CAPÍTOL II
Article 14.- Els propietaris o titulars de les finques podran efectuar lliurement les seves
plantacions o conreus sense cap altra limitació que el que disposa l’article 591 del Codi
Civil. Les possibles instal·lacions de tot tipus en una zona d’influència del camí de 12
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metres per cada costat, necessitarà l’autorització prèvia de l’Ajuntament.
Article 15.- En cas de construcció de caràcter fix (cases, granges, rafals, basses, pous,
parets de tanca, etc.) els propietaris estan obligats a sol·licitar la llicència municipal
d’obres, sigui quina sigui la seva situació dins de la finca. En cap cas no serà permesa la
col·locació de tanques de filferro amb pues, parets amb vidre o defensa similar, o
qualsevol altre tipus de tanques amb perill per a les persones, a menys de dos metres
d’alçada del camí.
Article 16.- El pas de canonades elèctriques, telefòniques, de gas, de reg o de qualsevol
altre tipus per camins municipals necessitarà l’autorització prèvia municipal i haurà de
complir els requisits tècnics i de garanties complementàries que fixin les autoritats
municipals.
Els desperfectes que puguin ocasionar les conduccions en el mateix camí o d’altres
propietats, seran sempre responsabilitat del darrer titular de la canalització en qüestió.
Així mateix, la reparació dels desperfectes i dels perjudicis que es puguin ocasionar en
aquestes canalitzacions per raó d’obres municipals en els camins seran sempre i en
qualsevol cas a càrrec dels titulars de les canalitzacions que no podran exigir cap tipus
d’indemnització.
Article 17.- Els propietaris de les finques que limiten en camins municipals, no els
podran envair amb terres, herbes, ni qualsevol altre tipus de material en el
desplegament de les seves tasques de conreu.
El manteniment dels marges nets d’esbarzers, herbes, arbusts o qualsevol tipus d’arbre
correspon al titular de la finca que els haurà de mantenir nets. En el cas que no ho faci
l’ajuntament ho podrà fer subsidiàriament a càrrec del titular.
Tampoc no es podrà abocar en els camins municipals aigua provinent de sobrexidors,
basses o mines.
Article 18.- L’amplada teòrica mínima dels camins, en els seus trams rectes, es fixa en
3,5 metres. La construcció de marges haurà de fer-se, com a mínim, a 2,5 metres de
l’eix del camí. No es podran construir obres de caràcter fix de les indicades en l’article
15, a menys de sis metres de l’eix del camí.
La instal·lació de cadenes a l’entrada de les finques haurà de respectar una distància
mínima de 5 metres de la vora del camí.
En el cas de finques situades a nivell superior del camí, l’amplada s’entén fixada en la
línia que forma la base del marge, i les situades a nivell inferior, la línea divisòria
correspondrà a la resta superior del parament.
En la cruïlla de dos camins d’ús general, els angles que formen la intersecció formaran
xamfrà als dos metres del vèrtex.
Article 19.- Idèntiques normes de distàncies i autoritzacions s’aplicaran a les empreses
de serveis (telèfons, elèctriques, gas, etc.) per la instal· lació de pals, estacions
transformadores i punts d’escomesa.
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Infraccions i penalitats
Article 20.- Incorreran en responsabilitats aquells que realitzin actes que causin danys
al camí o en qualsevol dels seus elements.
Les responsabilitats derivades dels danys causats als camins, o a qualsevol dels seus
elements, es regularan pels principis generals del dret administratiu, i en el seu cas, del
Codi Penal. En els casos que sigui d'urgència la reparació del dany per al normal servei
del camí, i sempre que sigui aconsellable per les seves característiques, els serveis
municipals procediran a la seva immediata reparació, els quals passaran seguidament
el pressupost detallat de les despeses ocasionades pel causant del dany, per al seu
abonament en el termini de quinze dies, actuant- se en cas de no pagament, d'acord
amb el que disposa el Reglament General de Recaptació.
Si no fos urgent la reparació del dany, es requerirà l'interessat perquè el repari en un
termini no superior a quinze dies i que es fixarà en la notificació, havent de deixar el
camí en les mateixes condicions en què es trobava en produir-se el dany; en cas de no
fer-ho es procedirà com en el cas anterior.
Article 21. Infraccions
Les infraccions contra els camins municipals es classificaran en lleus, greus i molt greus.
1. Es consideraran infraccions lleus les simples inobservances de les disposicions
contingudes en aquesta ordenança.
2. Es consideraran infraccions greus:
a) Realitzar obres, instal·lacions o actuacions no permeses en la zona de policia, dur-les
a terme sense llicència o no complir les condicions imposades en la mateixa
b) Sostreure, deteriorar, alterar o modificar qualsevol element del camí directament
relacionat amb l'ordenació, orientació i seguretat de la circulació, tal com senyals,
fites, murs de contenció, etc.
c) Establir, fora del camí, instal·lacions o realitzar activitats perilloses, per als usuaris
dels camins, sense adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar-ho
d) Danyar el camí circulant amb càrregues que excedeixin dels límits autoritzats
e) La reincidència o reiteració de tres d'infraccions considerades com a lleus
f) Obstaculitzar el trànsit rodat pel camí municipal amb qualsevol mitjà fix o no fix
(cadenes....)
3. Es consideraran infraccions molts greus:
a) Destruir, deteriorar, alterar o modificar, intencionadament o per negligència, de
forma directa o indirecta, qualsevol obra o instal·lació del camí o dels elements
funcionals del mateix
b) Fer foc al camí
c) Permetre d'una forma intencionada o per negligència, que l'aigua del rec discorri pel
camí. així com desembocar-hi canonades i drenatges
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d) Usar el camí de forma continuada per realitzar-hi maniobres amb el tractor en les
tasques agrícoles i passar-hi amb màquines, el rodatge de les quals no sigui pneumàtic
i deteriori el ferm del camí
e) La reincidència o reiteració de tres infraccions greus
Article 22. Sancions
Les infraccions es sancionaran amb multa d'acord amb la graduació següent:
a) Infraccions lleus: prèvia audiència de l'interessat, i d'acord amb la resolució
adoptada per l'òrgan competent de la Corporació, es deixarà constància a l'expedient,
notificant-se a l'infractor amb els advertiments corresponents. Aquest tipus
d'infraccions no comportarà l'aplicació de sanció econòmica
b) Infraccions greus: multa de fins a 2.000 €
c) Infraccions molt greus: multa de fins a 3.000 €
Article 23. Reparacions i indemnitzacions pels danys ocasionats
1. Aquells que de la forma i pel motiu que sigui ocasionin danys als camins municipals
queden obligats a indemnitzar a l'Ajuntament l'import de la reparació. A tal efecte,
s'efectuarà una valoració econòmica (que podrà consistir en un pressupost dels danys,
i/o estar avalada per peritació tècnica).
2. L'Ajuntament notificarà la liquidació de la reparació al responsable dels danys, els
quals en el termini de quinze dies haurà d'abonar l'import de la liquidació. En cas
contrari, es procedirà per la via del constrenyiment.
Tanmateix, abonarà les costes del tècnic que hagi afectat la peritació i totes les que es
derivessin del procediment, incloses les judicials.
Article 24. Procediment
Tots els actes en execució de les disposicions d'aquesta ordenança tindran la
consideració d'administratius i es duran a terme d'acord amb el previst en les normes
de procediment administratiu. Quant al procediment sancionador serà d'aplicació el
decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador.
Prèviament a la imposició de sancions per faltes greus i molt greus, serà instruït
expedient contradictori per part de l'Ajuntament, en el qual es concedirà audiència a la
part denunciada.
Actuarà com instructor de l'expedient, la persona nomenada per l'Alcaldia, a l'acord
d'iniciació de l'expedient, i ho serà, preferentment, un membre de la Corporació
municipal.
Segons la naturalesa i quantia dels danys, es nomenarà un tècnic per valorar l'import
dels que s'hagin ocasionat.
L'òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador serà el Ple de la
Corporació.
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Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador seran
compatibles amb l'exigència a l'infractor de la reposició de la situació alterada pel
mateix al seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis
ocasionats que podran ésser determinats per l'òrgan competent, havent de
comunicar-se en aquest cas, a l'infractor, per a la seva satisfacció, en el termini que a
l'efecte es determini, i quedant, de no fer-se així, expedita la via judicial corresponent.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra al BOPT i
seguirà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.

TORN DE PARAULES
El Sr. Rodríguez pregunta si els camins als quals fa referència el reglament són camins del
terme de l’Albiol, se li aclareix que el reglament no afecta als camins privats, sinó
únicament als camins municipals.
Comenta també que tres dels camins especificats, en concret els camins:
-

Camí mas d’en Fau (accés carretera T-7046 als masos Panxó, Barberà i Fau)
Camí Mas de Pigall (accés carretera T-7046 al mas de Pigall)
Camí mas de Galofre (accés entre la carretera T-7046 i TP-7013 pel mas de Galofre)

Són de titularitat privada.
S’aclareix que en relació als mateixos s’ha consultat als serveis tècnics, incoent aquests
camins a la relació únicament pel que fa als trams de camins no privats, sinó municipals,
atès que els serveis tècnics han senyalat que tots tres camins tenen una part de camí que és
municipal.
En relació a la mateixa relació de camins manifesta també que hi ha “altres camins” no
especificats.
S’aclareix que no tots els camins tenen nom i no es possible poder-nos anomenar en una
relació, i però que són tots els camins municipals els que són regulats per aquest reglament.
Acabades les intervencions i sotmès a votació aquest punt contingut en l’ordre del dia,
s’aprova per majoria, amb els vots a favor dels Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ,
JOSEP GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN FRANCISCO
GONZALEZ MOYA, i els vots en contra dels Srs. DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS i
ISABEL GONZALEZ CONTERO
6.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI
LOCALRET
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Després de llegir aquest punt, l’Alcalde sotmet a votació dels assistents la següent
proposta d’acord:
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que
l’Ajuntament de l’Albiol en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre
de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret,
d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a
annex):
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot
tenir la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals
consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves
finalitats, i que estarà constituït per:
a)
personal adscrit per administracions participants. Aquest personal
s’integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la
situació administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el
personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que
correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.
b)
personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin
efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.
25.2

El Consorci no pot tenir personal eventual.
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25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o
per la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes
convencionalment aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de
Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi
exigit per ingressar-hi titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicafinancera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de
l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació
d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de
Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la
normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels
seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi
l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou
en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al
calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la
normativa d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària
pel que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de
despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a
l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de
l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb
independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització
interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213
a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora,
funció de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan
administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.
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29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa
sota la direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
“Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament
de Barcelona per:
a)
La creació o participació en societats, fundacions, associacions o
qualsevol altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.
b)
Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs,
crèdits i avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
“Separació del Consorci
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol
moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a
l’Assemblea General del Consorci.
32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració
que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos
adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.
32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci
haurà d’acordar a quina de les restants administracions integrants del
Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”.

Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
“Dissolució del Consorci
33.1

El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren.
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres
restants.
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la
majoria absoluta dels seus membres.
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.
A manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del
Consorci.
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33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada
membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la
seva aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat
com a membre de ple dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que
tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per
aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i
poder així aconseguir els objectius del Consorci”.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació
dels estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la
notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin
convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per
aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació
pública de forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a
l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en
el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”.

Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització
del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes
formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar
amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per
part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta
dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de
15 de desembre 2014.

És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
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Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de
novembre de 2014, en els termes exposats anteriorment.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i
efectes escaients.

Acabades les intervencions i sotmès a votació aquest punt contingut en l’ordre del dia,
s’aprova per unanimitat, amb els vots a favor dels Srs. ANDREU CARRASCO
SARDÀ, JOSEP GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN
FRANCISCO GONZALEZ MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS i ISABEL
GONZALEZ CONTERO

7.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES
El Sr. Rodríguez demana que se li doni un termini com a mínim de 7 dies per a
presentar l’article d’opinió de CiU al butlletí municipal. Un marge de temps inferior ha
provocat que en el darrer butlletí no sortís l’article d’opinió de CiU.

Finalment el Sr. Josep Golorons, portaveu del PSC, manifesta que li consta que la Sra.
Pareja és una persona molt vàlida pel tema d’Hisenda, totalment competent per aquesta
àrea municipal.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:05 hores, de la qual
s’estén la present Acta que signa el Sr. Alcalde amb mi, la Secretària, que certifico.

L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

Andreu Carrasco Sardà

Neus Bové Baiget
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