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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

 
SESSIÓ NÚM.: 1 
DIA:  20 de febrer de 2018 
HORA D’INICI: 20.10 
HORA D’ACABAMENT:  20:45 h 
LLOC: Sala de Plens de l’ajuntament de Sant Ramon 
 
ASSISTENTS: 
 
Assistents: 

 
SR. ALEIX BOCHACA BERTRAN 
SR. JOSEP MARIA RIBERA CURRIÀ     
SR. JOAN MARBÀ MIRET 
SR. RAMON RIBERA MARSIÑACH 
SR. FRANCESC FORNELLS SUAU  
SRA. GEMMA MANAU BOTET   
 
Excusa l’assistència:   
SR. JOSEP FREIXES VILA      
 
 
Secretari : 
 
Antoni Esqué Rubiol 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1) Ratificació de l’ordre del dia 
2) Actes anteriors: 

 Núm. 4: Ple de data 2 de novembre de 2017 
 Núm. 5: Ple de data 24 de novembre de 2017 
 Núm. 6: Ple de data 15 de desembre de 2017 

3) Pla d’ordenació de recursos humans de l’ajuntament de Sant Ramon 
4) Modificació de la plantilla de personal 
5) Modificació de la relació de llocs de treball 
6) Expedient núm.1 /2018 modificació de crèdits dins del pressupost de 

2018 
7) Devolució de fiança per l’obra “ Rehabilitació de paviments del barri 

de la Manresana” 
8) Ratificació del decret d’alcaldia de designació de secretari del Jutjat 

de Pau de Sant Ramon 
9) Relació de decrets d’alcaldia 
10) Informes d’alcaldia 
11) Precs i preguntes 
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El Secretari fa constar l’existència de quòrum per a la vàlida celebració del 
Ple. 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 

1. Ratificació de l’ordre del dia 
 

L’Alcalde pregunta als assistents si ratifiquen l’ordre del dia.  

Es ratifica per unanimitat 

2. Aprovació de les actes anteriors  
 

L’Alcalde pregunta als assistents si han de formular alguna observació 
a les actes de sessions anteriors que es sotmeten a aprovació.: 

Núm.4.- Ple de data 2/11/2017 

Núm.5.- Ple de data 24 de novembre de 2017 

Núm.6.- Ple de data 15 de desembre de 2017 

El Sr. Ramon Ribera anuncia la seva abstenció. 
 
Sense cap altra intervenció, les actes s’aproven amb el vot favorable 
del grup del PEdCAT , l’abstenció del grup del PP, amb el quòrum de la 
majoria absoluta legal dels membres de dret de la corporació. 
 

3. Pla d’ordenació de recursos humans de l’ajuntament de Sant 
Ramon 

 
El Sr. Alcalde sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord següent: 
 

Aprovació del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Ajuntament 
de Sant Ramon 
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ANTECEDENTS DE FET 

 

PRIMER. Amb data de 6 de febrer de 2018, es va redactar per secretaria-

intervenció  el Pla d'Ordenació dels Recursos Humans de l’Ajuntament de Sant 

Ramon, que s’incorpora a l’expedient. 

 

SEGON. Amb data 6 de febrer de 2018, es va emetre, per Intervenció, 

informe sobre la despesa que, si escau, implica l'aprovació del Pla referenciat. 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:  

 
— L'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local. 

— L'article 69 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic 

aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 

— Els articles 126 i següents del Text Refós de les Disposicions vigents en 

matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 

18 d'abril.  

__ Article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 

 

Vists els antecedents, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació 

establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple de la 

Corporació d'acord amb l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local. 
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Vist l’informe-proposta de secretaria-intervenció, 
 
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el Pla d'Ordenació dels Recursos Humans de 

l’Ajuntament de Sant Ramon, redactat per secretaria-intervenció. 

 

SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de vint 

dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest 

termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar les 

al·legacions i les reclamacions que estimin pertinents. Transcorregut aquest 

termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu 

aquest acord d'aprovació inicial, seguint l’expedient els seus tràmits. 

 

Intervencions.-  Cap 

 

 

VOTACIÓ: 

-A favor, grup del PEdCAT i PP( 6 vots) 

-En contra: cap 

-Abstencions: cap 

La proposta s’aprova amb el vot favorable de la majoria legal de membres de 
dret de la corporació.  

 

 

 
4. Modificació de la plantilla de personal 

 
 
El Sr. Alcalde sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord següent: 
 
Modificació de la Plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant 
Ramon 
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ANTECEDENTS DE FET 

 

PRIMER. S’incorpora a l’expedient el Pla d’ordenació de Recursos 

Humans redactat per Secretaria-intervenció, el qual conclou amb la 

necessitat d’adequar la plantilla de personal actual a les seves 

previsions, introduint les modificacions necessàries en la plantilla 

actual  aprovada inicialment per acord del  Ple municipal de data 15 de 

desembre de 2017, i amb caràcter definitiu amb data de 2/2/2018.  

 

Caldrà tramitar l’oportuna modificació pressupostària per adequar el 

pressupost de 2018 a les previsions de la present modificació, 

demorant-se l’eficàcia de l’acord modificatiu de la plantilla fins a 

l’aprovació definitiva de l’esmentat expedient de modificació de crèdits.  

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:  

 

— Els articles 28 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 

d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic de la Llei de la 

Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

— L'article 283 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

— Els articles 25 i següents del Reglament del Personal al Servei de les 

Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

— Els articles 31 i següents i 69 del Text Refós de la Llei de l'Estatut 

Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, 

de 30 d'octubre. 
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— Els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, 

de Bases del Règim Local. 

— Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del Text Refós de les disposicions 

legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret 

Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 

— L'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la 

Reforma de la Funció Pública. 

— Els articles 61 a 64 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels 

Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 

d'octubre. 

— El Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim 

de les retribucions dels funcionaris d'Administració Local. 

 

Vists els antecedents, es considera que l'expedient ha seguit la 

tramitació establerta en la Legislació aplicable procedint la seva 

aprovació pel Ple de la Corporació d'acord amb l'article 22.2.i) de la 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

Vist l’informe de secretaria-intervenció, 

 

L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal 

municipal que té per objecte adequar la plantilla actual a les previsions 

del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Ajuntament de Sant 

Ramon. La plantilla modificada és la següent: 

 
A) Funcionaris 
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A.1. Escala d’habilitació estatal 
- 1 plaça de secretari-interventor. Grup A.1. Subescala secretaria-

intervenció. Vacant. 
A.2. Escala d’Administració general 
A.2.1. Subescala auxiliar  
 
- 1 plaça d’auxiliar administrativa ; grup C2. Vacant 
 
B) Personal laboral fix 
- 1 plaça d'auxiliar administratiu; grup C.2. Coberta (1)  
- 1 Plaça Ordenança i Agutzil ; Grup Agrupacions Professionals. 

Vacant 
- 1 Plaça d’operari de neteja dels edificis municipals. Grup 

Agrupacions Professionals. Vacant 
- 1 Plaça d’ Educador/a infantil. Grup C.1. Vacant 

 
 
C) Personal laboral de duració determinada  
- 1 Socorrista piscina; Grup C.2. Vacant 
 
----------------------------------------- 
(1) A amortitzar a la finalització del procediment restringit de 

funcionarització de la plaça d’auxiliar administrativa , o del 
procediment de proveïment del lloc per concurs-oposició lliure, 
en el cas que la persona titular no opti a la funcionarització i la 
plaça s’ofereixi en torn lliure. 

 

SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de 

vint dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant 

aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar 

les reclamacions que estimin pertinents. Transcorregut aquest termini, 

si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu aquest 

acord d'aprovació inicial. L’eficàcia de l’acord definitiu  es demora fins 

a l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits 

corresponent, seguint l’expedient els seus tràmits. 

 
Intervencions.-  Cap 
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VOTACIÓ: 

-A favor, grup del PEdCAT i PP( 6 vots) 

-En contra: cap 

-Abstencions: cap 

La proposta s’aprova amb el vot favorable de la majoria legal de membres de 
dret de la corporació.  

 

 
 

5. Modificació de la relació de llocs de treball 
 
El Sr. Alcalde sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord següent: 
 
Modificació de la relació de llocs de treball 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

PRIMER. S’incorpora a l’expedient el Pla d’ordenació de Recursos Humans 

redactat per Secretaria-intervenció, el qual conclou amb la necessitat 

d’adequar la relació de llocs de treball a les seves previsions, introduint les 

modificacions necessàries en la relació actual  aprovada inicialment per acord 

del  Ple municipal de data 15 de desembre de 2017, i amb caràcter definitiu 

amb data de 2/2/2018.  

 

Caldrà tramitar l’oportuna modificació pressupostària per adequar el 

pressupost de 2018 a les previsions de la present modificació, demorant-se 

l’eficàcia de l’acord modificatiu de la plantilla fins a l’aprovació definitiva de 

l’esmentat expedient de modificació de crèdits.  

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

La Legislació aplicable en el procediment de modificació de la Relació de Llocs 

de treball és la següent: 

— Els articles 28 i següents de la refosa en un text únic de la Llei de la Funció 
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Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya aprovada per Decret 

Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre. 

— L'article 283 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 

— Els articles 25 i següents del Reglament del Personal al Servei de les 

Entitats Locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

— Els articles 31 i següents i 69 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de 

l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. 

— Els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, de 

Bases del Règim Local. 

— Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del text refós de les disposicions legals 

vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret Legislatiu 

781/1986, de 18 d'abril. 

— L'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma 

de la Funció Pública. 

— Els articles 61 a 64 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, 

aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre. 

— El Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les 

retribucions dels funcionaris d'Administració Local. 

__ Article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 

comú de les administracions públiques. 

 

Vists els antecedents, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació 

establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple de la 

Corporació, de conformitat amb l'article 22.2.i) de la Llei de 7/1985, de 2 

d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat 

per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la 

següent proposta de resolució: 

 

VIST l’informe-proposta de secretaria-intervenció, 
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L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de treball 

d'aquest Ajuntament, que quedaria amb el següent contingut: 

 

 Relació de llocs de treball 
 

 
A) Funcionaris 
 
A.1. Funcionaris d’ habilitació estatal 
- 1 secretari-interventor. Funcions: articles 2,3,4 i 6 RD.1174/1987. 

Titulació: Llicenciat en Dret, Ciències Polítiques i Sociologia, o Ciències 
Econòmiques i Empresarials. Nivell de complement de destinació: 16. 
Complement específic: 0.  Forma de provisió: concurs públic entre 
funcionaris integrats en la sub-escala. Grup. A.1 Titular: Vacant.  

 
A.2. Auxiliar administratiu/iva, escala d’administració general, sub-escala 
auxiliar 
 
- 1 auxiliar administratiu/va. Funcions: secretaria i intervenció; gestió 

d’expedients municipals de tota mena; redacció de documents; 
notificacions d’acords i resolucions; funcions de tresoreria i comptabilitat; 
atenció del públic; atenció de l’oficina d’atenció ciutadana; gestió del 
cadastre de finques rústiques i urbanes; gestió del padró d’habitants; 
registre d’entrades i sortides; funcions relacionades amb l’Institut 
Nacional d’Estadística i l’Institut Català d’Estadística; Secretaria del Jutjat 
de Pau; Secretaria particular de l’Alcalde-President. Exercici com a 
secretari-interventor accidental en els supòsits legalment previstos.  
 
Forma de provisió: concurs – oposició (2). Grup C.2. Titulació: educació 
primària, formació professional de primer grau o equivalent.   
Jornada de treball: 37,5 hores setmanals. Titular: Vacant 

 
 

B) Personal laboral fix 
 

- 1 auxiliar administratiu. Funcions: intervenció; gestió d’expedients 
municipals de tota mena; redacció de documents; notificacions d’acords i 
resolucions; funcions de tresoreria i comptabilitat; .Forma de provisió: 
concurs. Grup C.2. Titulació: educació primària, formació professional de 
primer grau o equivalent.  Forma de provisió del lloc de treball: concurs. 
Jornada de treball: 20 hores setmanals. Titular: Enrica Graells Querol (1) 
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- 1 Ordenança i Agutzil: funcions: Trasllat de documentació i notificacions, 
realització de fotocòpies i col·laboració amb el servei d'aigua en tasques 
administratives, neteja i manteniment dels diversos edificis i serveis 
municipals (edifici de l’ajuntament , escola, consultori mèdic, llar d’infants, 
locals socials...).. Grup Agrupacions Professionals. (AP) Sense titulació 
específica. Forma de provisió del lloc de treball: concurs. Jornada de 
treball: 20 hores setmanals. Vacant 

 
- 1 Plaça d’operari de neteja dels edificis municipals. Funcions de Grup 

Agrupacions Professionals. Titulació: Sense titulació específica. Forma de 
provisió del lloc de treball: concurs. Jornada de treball: 40 hores 
setmanals. Vacant 

 
- 1 Plaça d’ educador/a infantil. Funcions d’atenció, vigilància i control de 

l’assistència dels infants de 0 a 3 anys inscrits a  la Llar d’infants municipal. 
Funcions relacionades amb la organització de les activitats dels infants. 
Grup C.1. Titulació: Cicle formatiu de Grau Superior en educació infantil o 
Diplomatura en magisteri d’educació infantil. Forma de provisió del lloc de 
treball: concurs – oposició. Jornada laboral: 37,5 hores setmanals. Vacant 
 

 
C) Personal laboral de duració determinada  
- 1 Socorrista piscina municipal: funcions: funcions de salvament, vigilància 

dels usuaris de  la piscina municipal. Grup C.2. Titulació: curs superior de 
socorrisme aquàtic o equivalent i . Forma de provisió del lloc de treball: 
concurs. (Temporada d’estiu). Vacant. 
 

---------------------   
(1) A amortitzar a la finalització del procediment restringit de 

funcionarització de la plaça d’auxiliar administrativa , o del 
procediment de proveïment del lloc per concurs-oposició lliure, en 
el cas que la persona titular no opti a la funcionarització i la plaça 
s’ofereixi en torn lliure. 

(2) Procediment restringit de funcionarització de la plaça d’auxiliar 
administrativa , o procediment de proveïment del lloc per concurs-
oposició lliure, en el cas que la persona titular no opti a la 
funcionarització. 

 

SEGON. Exposar al públic l'esmentada modificació de la Relació de Llocs de 

treball, durant el termini de vint dies hàbils a comptar des del següent al de 

publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant 

els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant 

el Ple. La modificació de la relació de llocs de treball es considerarà 

definitivament aprovada si durant el citat termini no s'haguessin presentat 

reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per 
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resoldre-les. L’eficàcia de l’acord definitiu  es demora fins a l’aprovació 

definitiva de l’expedient de modificació de crèdits corresponent, seguint 

l’expedient els seus tràmits. 

 

TERCER. Una vegada aprovada definitivament la modificació, la Relació de 

Llocs de treball es publicarà íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província, i es remetrà una còpia 

d'aquesta a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la 

Generalitat. 

 
Intervencions.-  Cap 

 

 

VOTACIÓ: 

-A favor, grup del PEdCAT i PP( 6 vots) 

-En contra: cap 

-Abstencions: cap 

La proposta s’aprova amb el vot favorable de la majoria legal de membres de 
dret de la corporació.  

 

 
6. Expedient núm.1 /2018 modificació de crèdits dins del 

pressupost de 2018 
 
 
El Sr. Alcalde sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord següent: 
 

Expedient núm. 1/2018 de modificació de Crèdit, modalitat de crèdit 

extraordinari. 

 

 

ANTECEDENTS DE FET 
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PRIMER. Considerant l'existència de despeses que no poden demorar-

se fins a l'exercici següent, pels quals no existeix crèdit, i atès que cal procedir 

a reestructurar la plantilla de personal , i atendre necessitats urgents en 

diversos servei municipals ( segons memòria de l’Alcaldia) es tramita 

expedient per a la concessió de crèdits extraordinaris o suplements de crèdits 

finançats amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions, 

superàvit pressupostari ( inversions financerament sostenibles)  o romanent 

de tresoreria per a despeses generals. 

Atenent a les dades provisionals d’aquestes ràtios pressupostàries, 

derivades de la informació corresponent al 4t trimestre de 2017 trameses al 

Ministeri d’Hisenda i Administració Pública , i en tant no es disposi de la 

Liquidació definitiva de l’exercici de 2017, s’ha de condicionar en tot cas 

l’eficàcia de l’acord d’aprovació definitiva de l’expedient de modificació a la 

liquidació esmentada. 

 

SEGON. Amb data 5/2/2018 , es va emetre Memòria de l'Alcalde en la 

qual s'especificaven la modalitat de modificació del crèdit, el finançament de 

l'operació i la seva justificació. 

 

TERCER. Amb data 5/2/2018 , es va emetre informe de Secretaria 

sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir. 

 

QUART. Amb data 5/2/2018 es va emetre Informe d'Avaluació del 

Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària. 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 

 

— Els articles 169, 170, 172 i 177 del Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març. 
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— Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual 

es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 

27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

— L'article 16.2 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, 

de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les 

Entitats Locals, aprovat per Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre. 

— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 21 de maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes 

Nacionals i Regionals de la Unió Europea (SEC-10). 

— L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local. 

— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova 

l'estructura de pressupostos de les entitats locals. 

— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen 

les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 

2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

— L'article 28.j) de la  Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

- Base 8 d’execució del pressupost municipal de 2018.  

Vists els antecedents, es considera que l'expedient ha seguit la 

tramitació establerta en la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació 

inicial pel Ple, de conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Text 

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 

2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

Vist l’informe-proposta de secretaria-intervenció, 

 

L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 
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PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 

1/2018, del Pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari, 

finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del 

Pressupost vigent no compromeses ( segons consta en l’expedient), superàvit 

pressupostari ( inversions financerament sostenibles) o romanent de 

tresoreria , sense que es vegi pertorbat el respectiu servei, d'acord al següent 

detall: 

 
 

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix 

l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel 

qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, 

que són els següents: 

 

Aplicació 
Descripció Crèdits 

inicials 
Modificacions 

de crèdit 
Crèdits 
finals 

Progr. Econòmica 

920 15100 Gratificacions 0 19500 19500 

920 12004 Retribucions 
bàsiques 0 6821,38 6821,38 

920 12100 Complement 
de destinació 0 4288,66 4288,66 

920 12101 Complement 
específic 0 5887,46 5887,46 

920 15000 Productivitat 0 1812,48 1812,48 

929 50000 Fons 
contingència 0 15000 15000 

161 62300 
Instal·lacions 
servei aigua 

potable 
0       23000       23000 

342 63200 

Obres 
reparació 
piscina 

municipal 

0       26120,27      26120,27 

  TOTAL 0 102430,25 102430,25 
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a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la 

impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors. 

 

b) La inexistència o insuficiència en l'estat de despeses del Pressupost 

de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en 

el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica, sense que això pugui 

suposar en cas minoració de crèdits exigibles a l’entitat. 

 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit 

en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de vint dies, durant els quals 

els interessats posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. 

Si no hi ha reclamacions, l’Alcalde elevarà l’expedient a aprovació definitiva, 

prèvia constatació en informe de l’interventor de disposar en ferm dels 

recursos amb càrrec als quals es finança aquesta modificació. L’eficàcia de 

l’acord queda demorada fins que no es disposi d’aquesta acreditació i s’hagi 

efectuat la publicació prevista en l’article [article 39.2 Llei 39/2015, d’1/10, i 

article 169.5 RD-L 2/2004, de 5/3] . En cas de reclamacions, el Ple disposarà 

d'un termini d'un mes per resoldre-les. 

 

Intervencions.-  Cap 

 

 

VOTACIÓ: 

-A favor, grup del PEdCAT i PP( 6 vots) 

-En contra: cap 

-Abstencions: cap 

La proposta s’aprova amb el vot favorable de la majoria legal de membres de 
dret de la corporació.  

 

 
7. Devolució de fiança per l’obra “ Rehabilitació de paviments del 

barri de la Manresana” 
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El Sr. Alcalde sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord següent: 
 
Devolució de la garantia definitiva prestada per l’empresa Ribalta i 

Fills SA per l’execució de l’obra “Rehabilitació de paviments del barri 

de la Manresana” 

 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

PRIMER. S’incorpora a l’expedient  la sol·licitud formulada amb data de 21 

de novembre de 2017 pel Sr. Victor Ribalta Sentoll, en representació de 

Ribalta i Fills, SA, adjudicatari del contracte de l’obra referenciada, per la qual 

se sol·licita que davant el compliment del termini de garantia, que se l’alliberi 

de tota responsabilitat i es procedeixi a la devolució de la fiança. 

 

SEGON. Vist amb data 15/1/2018 es va emetre informe de Secretaria emès 

en relació amb el procediment a seguir i la legislació aplicable. 

 

TERCER. Amb data 24 de gener de 2018 es va emetre informe pel Director 

Facultatiu de l'obra, en el qual s'informava sobre el compliment del contracte 

i s'efectuava la corresponent proposta de liquidació del contracte. 

 

QUART. Amb data 26 de gener de 2018, es va concedir audiència al  

contractista  sobre l’expedient de devolució de fiança, amb l’informe tècnic i 

proposta de liquidació a zero, manifestant l’adjudicatari que no hi tenia cap 

objecció a fer. 

 

 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent: 
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— Els articles 102, 235 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre. 

— L'article 65 i 169 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual 

s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques. 

 

Vists els antecedents, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació 

establerta en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació per l'Alcalde 

de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 

14 de novembre. 

 

Vist l’informe-proposta de secretaria-intervenció, 

 

L’Alcalde proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents 

 

ACORDS: 

 

PRIMER. Procedir a la devolució de la garantia definitiva per l'import de 

2.818,28 euros  del total del contracte, prestada mitjançant aval de la la 

Compañia Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, SA,  núm. 

4.072.393, autoritzant la cancel·lació total de l’aval. 

 

SEGON. Notificar la present Resolució a la cia., i a l’interessat, significant que 

posa fi a la via administrativa , podent-se interposar alternativament recurs 

de reposició potestatiu davant el Ple municipal d'aquest Ajuntament, en el 

termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present 

notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, 

davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Girona , en el termini de dos 

mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, 
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de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la 

Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de 

reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins 

que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació 

per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar Vostè qualsevol 

altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret. 

 
Intervencions.-  Cap 

 

 

VOTACIÓ: 

-A favor, grup del PEdCAT i PP( 6 vots) 

-En contra: cap 

-Abstencions: cap 

La proposta s’aprova amb el vot favorable de la majoria legal de membres de 
dret de la corporació.  

 

 
 

8. Ratificació del decret d’alcaldia de designació de secretari del 
Jutjat de Pau de Sant Ramon 

 
El Sr. Alcalde sotmet a consideració del Ple la proposta d’acord següent: 
 
Ratificació del Decret d’alcaldia de data 10/1/2018 de 
designació urgent de secretari del Jutjat de Pau 

VIST que amb data de 10/1/2018, el Sr. Alcalde va dictar el Decret que 
es transcriu literalment: 

DECRET DE L’ALCALDIA 
Conforme s’estableix en l’article 50.3 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre de 
Demarcació i de Planta Judicial, en les poblacions de menys de 7000 habitants, 
correspon a l’Ajuntament nomenar a qui hagi de dur a terme les tasques atribuïdes 
a la Secretaria del Jutjat de Pau; 
 
Atès que en data 26 de desembre de 2017 la senyora Rosa Maria Mora Moset ha 
cessat com a treballadora de l’Ajuntament de Sant Ramon i com a secretària del 
Jutjat de Pau; 
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Tenint en compte que és urgent i necessari designar una persona idònia per a ocupar 
el lloc de secretari/a del Jutjat de Pau; 
 
En ús de les atribucions que em confereix la vigent legislació, 
 
RESOLC 
Primer.- Designar secretari del Jutjat de Pau de Sant Ramon, amb efectes des del 
dia 27 desembre de 2017, el senyor Antoni Esqué Rubiol, secretari-interventor de la 
corporació, funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional; 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya i a la persona designada; 
 

Tercer.- Donar compte d’aquest Decret al plenari, en la primera sessió ordinària que 
se celebri. 

Atès el que disposa l’article 1 de l’ORDRE de 28 de maig de 1991, per 
la qual es regula el procediment d'aprovació dels nomenaments de 
secretaris de jutjats de Pau de municipis de menys de 7.000 habitants, 
que els secretaris del Jutjat hauran de ser designats pel Ple de 
l’Ajuntament; 

Per la qual cosa, l’Alcalde sotmet al Ple l’adopció del següent  

ACORD: 

Únic.-  Ratificar en els seus propis termes el decret d’alcaldia anterior, 
notificant l’acord al Departament de Justícia de la Generalitat i al Sr. 
Jutge de Pau de Sant Ramon, als efectes legalment escaients. 

 
Intervencions.-  Cap 

 

 

VOTACIÓ: 

-A favor, grup del PEdCAT i PP( 6 vots) 

-En contra: cap 

-Abstencions: cap 

La proposta s’aprova amb el vot favorable de la majoria legal de membres de 
dret de la corporació.  
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9. Relació de decrets d’alcaldia 

 
 
Es dona compte de la relació de decrets següent ( del 103/2017 al 
20/2018): 
 
 
2017: 

103 Conformitat, aprovació i comptabilització factures 26-10-2017 

104 Llic. obres núm 20: Reforma coberta Ramon Marbà  16-11-2017 

105 Inici expedient d’atermenament Juan Ribalta Brufau 16-11-2017 

106 

Personar-se com a part demandada en el recurs contenciós 
administratiu número 421/2017, que es segueix davant el 
Jutjat contenciós Administratiu de Lleida, interposat pel Sr. 
Ramon Condal Farré 

16-11-2017 

107 Indemnització Alcalde: del 20 d’octubre al 7 de novembre de 
2017 20-11-2017 

108 Indemnització personal  20-11-2017 

109 Conformitat, aprovació i comptabilització factures 20-11-2017 

110 Resposta instancia  núm. 489 Sr. Ramon Ribera 21-11-2017 

111 Resposta instàncies núm. 158 i 499 27-11-2017 

112 Resposta instàncies núm. 159 i 498 27-11-2017 

113 Resposta instàncies núm. 160 i 497 27-11-2017 

114 Resposta instàncies 162 i 495 27-11-2017 

115 Resposta instàncies 164 i 493 27-11-2017 

116 Adjudicació obra menor Marsol Camins Gospí  04-12-2017 

117 Aprovació comptes justificatius entitats diverses 04-12-2017 

118 
Aprovació inicial, i si és el cas, definitiva, del projecte de 
reurbanització de la Plaça de la Bassa de Sant Ramon, fase 
2 

04-12-2017 

119 Conformitat, aprovació i comptabilització factures 05-12-2017 

120 Aprovació pagaments  11-12-2017 
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2018: 
 
 

1 Acceptació renúncia treballadora RM Mora 08.01.2017 

2 Resposta instancia núm. 163 / 494 -2017 Sr.Ramon Ribera 15.01.2018 

3 Resposta instancia núm. 165 -2017 15.01.2018 

4 Resposta instancia núm. 161 -2017 15.01.2018 

5 Resposta instancia núm. 166 -2017 15.01.2018 

6 Resposta instancia núm. 481 -2017 15.01.2018 

7 Resposta instancia núm. 161 -2017 15.01.2018 

8 Anul.lat  ------- 

9 Indemnització Alcalde: del 1 a l’11 de gener de 2018 18.01.2018 

10 Indemnització personal  18.01.2018 

11 Aprovació inicial memoria valorada “Reurbanització Pl. Bassa, 
(Fase 3) 

18.01.2018 

12 Decret Alcaldia llicència Exp.24/2017 .- Joan Freixas Cuadros 19.01.2018 

13 Decret alcaldía llic`ncia refroma linia aèria Viver 19.01.2018 

14 Llicència obres Sr. Josep Maria Roig Farré 22.01.2018 

15 Llicència d’ús privatiu a  l’ASSOCIACIÓ DE JOVENT DE SANT 
RAMON, per dur a terme el proper 4 de febrer de 2018, la prova 
esportiva anomenada SANTRUNMON 2018 

29.01.2018 

16 Pagament de factures caixa Guissona 
 

01.02.2018 

17 Pagament de factures bbva 
 

01.02.2018 
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18 Aprovació memoria valorada Reparació piscina municipal  13.02.2018 

19 Llicència obres Xavier Balcells  
 

13.02.2018 

20 Convocatòria Ple ordinari dia 20 de febrer de 2018 14.02.2018 

 
Intervencions: 
 
 

10. Informes d’alcaldia 
 

 
11. Torn obert de paraules 

 

Sense cap altre assumpte a tractar el Sr. Alcalde dona per acabada la sessió, 
de la qual com a secretària n’estenc aquesta acta, que signo amb el seu vist-
i-plau. 
 
VIST-I-PLAU  
L’alcalde-president, 
 
 
 
 
Alix Bochaca Bertran 
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