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ACTA Nº 2  DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 

L'AJUNTAMENT DE L’ALBIOL EL DIA 1 DE JULIOL 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 1 de juliol 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, IGNASI BATLLE CARAVACA 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. 

 

1.APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta del Ple de la sessió anterior, de data 10 de març de 

2014, esborrany que ha estat lliurat 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. 

 

No realitzant-se cap intervenció l’Alcalde sotmet a votació dels assistents l’esborrany de 

l’acta de la sessió anterior, restant aprovada 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, 

IGNASI BATLLE CARAVACA 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 4/2014 i el 18/2014, ambdós inclusius, els quals fan referència a: 

Núm. 4.- Designació dels representants de l’administració en les eleccions al Parlament 

Europeu 

Núm. 5.- Reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells 

Núm. 6.- Reserva de llocs per a actes de la campanya electoral 

Núm. 7.- Designació de locals electorals 

Núm. 8.- Iniciar expedient requerint neteja solar C. Dragó 42 

Núm. 9.- Iniciar expedient requerint neteja solar C. Avet 7 
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Núm. 10.- Perquè es formi el Compte General de la corporació 

Núm. 11.- Convocant Comissió Especial de Comptes 

Núm. 12.- Aprovar projecte activitats convocatòria subvenció juventut 

Núm. 13.- Decret de paral·lització d’obres, requerint el propietari que sol·liciti llicència 

d’obres 

Núm. 14.- Concedint prorroga per a la neteja de la parcel·la 

Núm. 15.-Paral·lització obres per a les quals el propietari no té llicència 

Núm. 16.- Iniciar expedient requerint neteja solar C. Sant Lluís 6 

Núm. 17.- Incloure en la propera sessió plenària el Compte General 

Núm. 18.- Ordenant cessament activitat realitzada sense llicència  

 

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 PRIMER 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 
 
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 tres mesos 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. 
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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 primer trimestre de 2014. 
 
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 
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PRIMER 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 primer trimestre de 2014. 
 
 
Els corporatius en resten assabentats. 

 

4.-  APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL PER A 
L’EXERCICI 2014  
 
Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcaldia sotmet a votació 

dels assistents la següent proposta d’acord: 

 
 
ANTECEDENTS I NORMATIVA APLICABLE 
 
1. Per Resolució d’aquesta Alcaldia de data 10-6-2014, es va ordenar la iniciació 

d’expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del 
personal laboral d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici corrent, alhora que es 
disposava l’emissió d’informes per part de Secretaria i acreditació per la 
Intervenció. 
 

2. El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2014 va ser aprovat inicialment 
pel Ple en acord de data 20-12-2013, el qual va esdevenir definitiu, una vegada 
exposat al públic sense reclamacions. 
 

3. En data 10-6-2014 s’ha emès l’informe de Secretaria. 
 

4. Per la Intervenció, en data 10-6-2014, s’ha acreditat que l’import d’aquesta massa 
salarial del personal laboral de l’Entitat ascendeix a 35.911,79 €, i que aquest 
import no s’ha incrementat respecte del meritat per aquest personal en l’exercici 
2013, considerat en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació. 

 
FONAMENTS DE DRET 
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1. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 
103.bis, sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local, obliga a 
les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral 
del sector públic local respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter 
general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 
 

2. L’article 20, apartat quatre, de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat pel 2014, disposa que la massa salarial del personal laboral, que 
no pot tenir increment pel 2014, està integrada pel conjunt de les retribucions 
salarials i extrasalarials i les despeses d’acció social meritades per aquest personal 
en 2013, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de comparació 
respecte a efectius i antiguitat, excloses les prestacions i indemnitzacions de la 
Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de la 
Corporació i les indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o 
acomiadament. 

 
3. Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva directa 

vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les quals 
correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 
2(2003, de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei d’Hisendes Locals, Text Refós 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), llevat l’excepció 
prevista a la disposició addicional 16nà LBRL, introduïda per l’esmentada LRSL. 
 

4. La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al 
Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 
d’aquest article 103.bis LBRL. 

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l’import de la massa salarial del personal laboral de l’Entitat, la qual 
ascendeix a la xifra de 35.911,79 €. 
 
Segon.- Publicar aquest acord a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de la província en 
el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest article 103.bis LBRL. 
 

 

 

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 
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FRANCISCO GONZALEZ MOYA, DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS, IGNASI BATLLE 

CARAVACA i ISABEL GONZALEZ CONTERO 

 

5.-  APROVACIÓ DELS DIES FESTIUS LOCALS PER L’ANY 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 I NORMATIVA APLICABLE 
 
Els ajuntaments de Catalunya han de formular proposta sobre les dues festes locals 
que corresponen al seu municipi i agregats, de conformitat amb l’article 37.2 de 
l’Estatut dels treballadors i l’article 46 del Reial decret 2001/1983, correspon a 
l’autoritat laboral determinar-les i publicar-les.  
 
Les festes locals esmentades tenen el caràcter de dies inhàbils a efectes administratius 
en les respectives localitats de conformitat amb l’article 48.7 de la Llei 30/1992. 
 
L’acord ha de ser adoptat pel Ple de l’Ajuntament, perquè així ho estableix l’article 46 
del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
 
Els dies festius proposats, no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels 
dies festius que s’indiquen a l’ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, que estableix el 
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2015 
 
En el cas de l’Albiol, els dies proposats són dilluns dia 10 d’agost i el dimarts 29 de 
setembre (Sant Miquel) per al 2015 
 
 
PROPOSTA D’ACORDS  
 
PRIMER.- Establir els dies festius locals del municipi de l’Albiol per a l’any 2015 els 

següents: 
  - Dilluns, 10 d’agost de 2015 
  - Dimarts, 29 de setembre de 2015. 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya, Departament 

d’Empresa i Ocupació, als efectes de la seva publicació al DOGC. 
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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, IGNASI BATLLE 

CARAVACA i ISABEL GONZALEZ CONTERO 

 

6.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2013 

 

Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcalde sotmet a votació 
dels assistents la següent proposta d’acord: 
 

ANTECEDENTS 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2013 cal elaborar el compte general d’aquest 
Ajuntament 
 
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos. 
 
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre en l’actual exercici. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 s’han sotmès a l’informe de 
la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador. Exposat el 
compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 119, de 24 de maig 
de 2014, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni 
observacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Resulten aplicables els articles 208 a 212 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, la 
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants 
en relació amb la tramitació i el contingut dels Comptes anuals. 
 
 
PROPOSTA D’ACORDS 
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PRIMER.- APROVAR definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
2013, integrats pels següents documents comptables: balanç de 
situació, compte de resultat econòmic patrimonial, liquidació del 
pressupost, i memòria 

 
SEGON.- APROVAR definitivament la documentació complementària següent: 

actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de l’entitat local  
 
TERCER.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a 

resultat de l’exercici econòmic 2013, a la Sindicatura de Comptes i al 
Tribunal de Cuentas, d’acord amb el que determinen els articles 
mencionats en la part expositiva 

 
 
Acabades les intervencions i sotmès a votació aquest punt contingut en l’ordre del dia, 

s’aprova per majoria, amb 4 vots a favor dels Srs. ANDREU CARRASCO SARDÀ, 

JOSEP GOLORONS FERRE, ANA PAREJA ACEITUNO, JUAN FRANCISCO 

GONZALEZ MOYA,  i amb els 3 vots en contra dels Srs. DÍDAC RODRÍGUEZ GRAS, 

IGNASI BATLLE CARAVACA i ISABEL GONZALEZ CONTERO 

 

7.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE L’ALBIOL A LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DEL 

CONSELL COMARCAL 

Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcalde sotmet a votació 
dels assistents la següent proposta d’acord: 
 

ANTECEDENTS 
 
Per acord de Ple del Consell Comarcal del Baix Camp s’aprova la proposta de conveni 
de col·laboració que regula l’adhesió de l’Ajuntament del servei de compres 
centralitzades del Consell Comarcal del Baix Camp 
 
En el Reglament que regula la Central de Contractació del Consell Comarcal del Baix 
Camp es preveu que les entitats locals de la comarca es puguin adherir voluntàriament 
amb l’objecte de participar en els procediments de licitació que es duguin a terme. 
 
L’objectiu del mateix és poder aprofitar els avantatges de l’economia d’escala que pot 
oferir la Central de Contractació 
 
FONAMENTS DE DRET 
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Resulten aplicables l’article 203 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; 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 
 
 
PROPOSTA D’ACORDS 
 
 
PRIMER.- APROVAR el Conveni d’adhesió de l’Ajuntament de l’Albiol, a la Central 

de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp i procedir 

a la signatura del conveni. 
 
 

TORN DE PARAULES 

El Sr. Dídac Rodríguez pregunta si l’adhesió a aquest conveni té cap tipus de cost per 

l’Ajuntament, a la qual cosa se li respon que no. 

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, IGNASI BATLLE 

CARAVACA i ISABEL GONZALEZ CONTERO 

 

8.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES AL·LEGACIONS 

ADREÇADES AL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, 

PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL EN RELACIÓ AL PROGRAMA 

LEADER 2014-2020 

Després de llegir aquest punt contingut en l’ordre del dia, l’Alcalde sotmet a votació 
dels assistents la següent proposta d’acord: 
 

ANTECEDENTS 
 
El Ple del Consell Comarcal del Baix Camp el 17-6-2014 va aprovar les al·legacions 
adreçades al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
per incorporar municipis del Baix Camp dins l’ambit d’actuació del programa LEADER, 
corresponent al període 2014-2020. 
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El municipi de l’Albiol i 6 més queden fora del territori LEADER tot i que no es poden 
qualificar com a urbans amb els criteris estrictament de densitat de població, número 
d’habitants i delimitació territorial. 
 
En el cas del municipi de l’Albiol, aquest compleix tots els requeriments: de 469 
habitants (menys de 5.000 habitants), té una densitat de 23,10 habitants/km2 (menys 
de 90 habitants/km2) i és limítrof amb Alcover i Mont-ral (dos municipis d’una 
comarca rural com l’Alt Camp) 
 
Per tot l’exposat, així com per la resta d’aspectes recollits en l’acord d’aprovació de les 
al·legacions aprovades pel Consell Comarcal en sessió Plenària de 17-6-2014, s’acorda 
l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR el contingut de l’acord adoptat pel Ple del Consell Comarcal 

del Baix Camp de 17-6-2014 d’aprovació de les al·legacions adreçades al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural per incorporar municipis del Baix Camp dins l’àmbit d’actuació 
del programa LEADER, corresponent al període 2014-2020, el qual té el 
següent contingut: 

 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp. 
 

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, IGNASI BATLLE 

CARAVACA i ISABEL GONZALEZ CONTERO 

 

9.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 

 

PRECS: 

El Sr. Dídac Rodríguez, portaveu del grup de CIU, demana poder tenir: 

- Còpia de l’al·legació presentada el 19-9-2011 contra el POUM d’Alcover 

- Còpia del recurs contenciós-administratiu presentat per l’Ajuntament de l’Albiol 

contra el POUM d’Alcover 
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Comenta també que, com consta en l’acta del Ple l’anterior, en relació al termini que es 

dona al grup de CiU per a realitzar l’escrit a incloure en la revista municipal, que es 

doni el termini d’una setmana al grup de CIU per a poder-lo presentar. 

 

En aquesta ocasió el Sr. Rodríguez comenta que va rebre un email el divendres 6 de 

juny, donant-li de temps dins dimecres 11 per portar-lo a l’ajuntament, però que no el va 

veure fins que dijous 12 se li va reclamar telefònicament. L’escrit finalment va ser 

entregat a l’ajuntament dilluns 16 de juny. 

 

D’altra banda, comenta que el tema escollit per CIU es tracta també com a notícia breu 

en el butlletí. 

 

També comenta que es reparteix a les bústies un escrit anònim en defensa de la gestió 

realitzada per l’Alcalde i en relació al tema exposat per CIU. El Sr. Rodríguez prega que 

es tingui cura de la confidencialitat dels escrits que arriben a l’Ajuntament, a fi que no 

siguin públics abans que es reparteixi el butlletí. 

 

El Sr. Golorons aclareix que l’Ajuntament en cap cas fa difussió dels escrits rebuts, i 

que ell mateix va rebre el butlletí el dimecres pel matí, repartint-se més tard l’anònim. 

Comenta també que el grup de CiU, atès que la revista es va publicant regularment, pot 

preparar la seva intervenció amb temps, i que aquests escrits no tenen cap 

confidencialitat, donat que amb el butlletí es fan públics. 

 

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió a les 17:37 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 

 

 

 

 


