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       Ref.  PLE  03/18

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
de la vila de Riudoms, essent les dinou hores
i trenta minuts del vespre del dia disset d’abril
de l’any dos mil divuit, sota la presidència del
Sr. Alcalde, Sr. Josep M. Cruset Domènech,
es reuneixen els senyors que s'esmenten al
marge,  assistits  de  la  secretària  i  de
l’interventor,  per  a  celebrar  la  sessió
extraordinària  convocada  pel  dia  d'avui  en
primera  convocatòria.  La  Sra.  Mireia  Massó
s’incorpora en el moment que es dirà. La Sra.
Montse Corts excusa la seva absència.

Obert l'acte per la presidència, es passen a
tractar els assumptes relacionats a l'ordre del
dia  de  la  sessió,  adoptant-se  els  següents
acords:

1/.  DONAR  COMPTE  DEL  PLA  PRESSUPOSTARI  A  MITJÀ  TERMINI  PEL
PERÍODE 2019-2021.

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de l’Alcaldia núm. 2018_03_13-
06, de data 13 de març de 2018, en relació amb l’aprovació del Pla pressupostari a
mig termini de l’Ajuntament de Riudoms pel període 2019-2021, de conformitat amb
l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el contingut del qual
és el següent:



«L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat  financera (LOEPSF, en endavant),  estableix que les Administracions
Públiques elaboraran un pla pressupostari  a mig termini  en el  qual  s'emmarcarà
l’elaboració  dels  seus  pressupostos  anuals  i  a  partir  del  qual  es  garantirà  una
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària,
deute públic i regla de la despesa. 

L'article  29.2 de la  LOEPSF enuncia que els plans pressupostaris  a mig termini
tindran un període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir: 

- Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa de les
respectives Administracions Públiques.

-  Les  projeccions  de  les  principals  aplicacions  pressupostàries  d'ingressos  i  de
despeses tenint en compte tant la seva evolució tendencial,  és a dir,  basada en
polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per
al període considerat.

-  Els  principals  supòsits  en  els  quals  es  basen  les  esmentades  projeccions
d'ingressos i despeses.

Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg
termini de les finances públiques.

L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina l’obligació
de remetre anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a
mig termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració del pressupostos anuals.

L’Informe de la Intervenció de data 12 de març de 2018 informa que: 
“…  2.-  D’acord  amb  els  resultats  obtinguts,  es  detecta  que  de  complir-se  les
previsions establertes en dit pla pressupostari, un incompliment de la regla de la
despesa en l’exercici  de  2018.  Aquesta  situació  es  pot  veure  agreujada amb la
incorporació de romanents de crèdit fruït de la liquidació de l’exercici de 2017.

3.-  Aquest incompliment ocasionaria l’aprovació en la corresponent liquidació del
pressupost, tal com determina la LOEPSF, d’un pla econòmic financer (PEF), que ha
de complir-se en l’exercici de la seva aprovació i el següent. »



RESOLUCIÓ:
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2019 - 2021, d’acord
amb el següent detall:

Segon.- Remetre el contingut del Marc Pressupostari de l’Ajuntament de Riudoms
per als exercicis 2019 - 2021 a l’Oficina de Coordinació Financera de les Entitats
Locals depenent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

Tercer.-  Donar  compte  del  contingut  del  present  Acord  en  la  propera  Sessió
Plenària».

 
LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ

INGRESSOS 2017 2018 2019 2020 2021
Capítol 1 2.573.878 2.664.895 2.691.544 2.718.459 2.745.644
Capítol 2 125.673 83.800 83.800 83.800 83.800
Capítol 3 1.729.809 1.819.966 1.838.166 1.856.547 1.875.113
Capítol 4 1.571.165 1.712.944 1.625.000 1.625.000 1.625.000
Capítol 5 48.493 45.510 45.510 45.510 45.510
Ingressos corrents 6.049.018 6.327.115 6.284.019 6.329.317 6.375.067
Capítol 6 0 0 0 0 0
Capítol 7 401.592 367.202 0 0 0
Ingressos de capital 401.592 367.202 0 0 0
Capítol 8 0 0 0 0 0
Capítol 9 903.766 1.020.000 50.000 50.000 50.000
Ingressos financers 903.766 1.020.000 50.000 50.000 50.000
INGRESSOS TOTALS 7.354.376 7.714.317 6.334.019 6.379.317 6.425.067

DESPESES 2017 2018 2019 2020 2021
Capítol 1 2.603.541 2.713.467 2.760.953 2.816.172 2.872.496
Capítol 2 2.328.192 2.282.071 2.333.687 2.399.031 2.466.203
Capítol 3 58.500 69.000 63.000 60.000 55.500
Capítol 4 105.912 139.400 140.000 140.000 140.000
Capítol 5 0 0 0 0 0
Despeses corrents 5.096.146 5.203.939 5.297.640 5.415.203 5.534.199
Capítol 6 232.763 878.934 445.926 50.000 50.000
Capítol 7 4.236 149.646 30.000 3.000 3.000
Despeses de capital 236.999 1.028.580 475.926 53.000 53.000
Capítol 8 0 0 0 0 0
Capítol 9 469.359 449.560 548.301 483.952 448.357
Despeses financeres 469.359 449.560 548.301 483.952 448.357
DESPESES TOTALS 5.802.504 6.682.079 6.321.867 5.952.155 6.035.555

2017 2018 2019 2020 2021
Resultat pressupostari 1.551.872,64 1.032.238,22 12.152,48 427.161,66 389.511,22
+Crèdits gastats finançats 
amb romanent de 
tresor.desp.grals. 53.267,98 25.000,00 0,00 0,00 0,00
+Desviacions de 
finançament negatives de 
l'exercici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Desviacions de 
finançament positives de 
l'exercici 1.359.858,03 745.926,00 0,00 0,00 0,00
Resultat pressupostari 
ajustat 245.282,59 311.312,22 12.152,48 427.161,66 389.511,22



Vist tot això, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.

2/.  DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DE  L’ALCALDIA D’APROVACIÓ  DE  LA
LIQUIDACIÓ  DEL  PRESSUPOST  DE  L’AJUNTAMENT  DE  RIUDOMS  DE
L’EXERCICI DE 2017.

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de l’Alcaldia núm. 2018_04_09-
04, de data 9 d’abril de 2018, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’any
2017, el text literal del qual és el següent:

«1. ANTECEDENTS

1.1 En data 5 d’abril de 2018 l'alcalde va sol·licitar informe a la intervenció de la
corporació.

1.2 En data 9 d’abril de 2018 l'interventor emet informe sobre el compliment dels
resultats obtinguts a la liquidació.

1.3 En data 9 d’abril de 2018 l'interventor emet informe sobre el càlcul dels objectius
del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i
del límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.

1.4 Elaborada la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Riudoms de l'exercici
2017 a 31 de desembre del mateix exercici, s'obté el següent resultat:



1.4.2. Pressupost d’ingressos:

1.4.3. Resultat pressupostari de l’exercici:



1.4.4. Romanent de tresoreria:

En relació al saldo de pagaments pendents d’aplicació pressupostària (compte 555),
per import de 25.781,31€, aquest es detalla amb:

a)  22.104,76€  de  provisió  de  fons  de  despeses  amb  professionals  de
l’advocacia.

b) 3.686,55€ de factures de proveïdors (Telefònica) que varen ser carregades
al compte corrent, però no s’ha tramitat la despesa.

Al  finalitzar  l’exercici  pressupostàri,  es  convenient  que  el  saldo  del  compte  555
estigui tot aplicat al pressupost de l’exercici.

1.4.5. Romanents de crèdit:

El  total  de romanents de crèdit  ascendeix a 1.747.425,21 €.  Estan formats pels
romanents  d’incorporació  obligatòria  i  voluntària.  Els  d’incorporació  obligatòria
figuren com a ajustos en l'estat del Romanent de tresoreria anterior, a l'epígraf  III.
Excés de finançament afectat:

- Incorporació obligatòria: 1.359.858,03€
- Incorporació voluntària d’acord l’article 182 del TRLRHL: 387.567,18 €



1.5.  Càlcul  de  la  capacitat  o  necessitat  de  finançament  derivada  de  la
liquidació del pressupost.

L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir
una posició d'equilibri o superàvit pressupostari.

El  càlcul  de  la  capacitat  o  necessitat  de  finançament  en  els  ens  sotmesos  a
pressupost s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i
els  capítols  1  a  7  de  despeses,  prèvia  aplicació  dels  ajustos  motivats  per  la
diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària.

L'entitat local presenta una capacitat  de finançament per import de 1.501.011,63€
d'acord amb el següent detall:



1.6. Compliment de la regla de la despesa.

A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de
la Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 amb
aquell que es desprèn de la liquidació del 2017.

La  despesa  computable  de  l'exercici  2017  serà  la  no  financera,  exclosos  els
interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament
de les  Corporacions Locals,  les  inversions financerament  sostenibles  finançades
amb  superàvit  de  la  liquidació  del  2016  i,  si  escau,  aplicarem  els  ajustos  que
estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa
de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE.

En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació
del pressupost 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest
cas, l'entitat local compleix  Regla de la despesa amb un marge de 55.573,24€.

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers 6.557.899,28
Despeses no financeres 4.881.974,37
Superàvit no financer 1.675.924,91
Ajustos d'ingressos
Recaptació -253.022,49
PTE 78.109,21
Interessos 0,00
Ajustos de despeses
Compte 413 0,00
Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00
Interessos 0,00
Lísings 0,00
Execució d'avals 0,00
Aportacions de capital 0,00
Ingressos ajustats 6.382.986,00
Despeses ajustades 4.881.974,37
Capacitat de finançament 1.501.011,63



1.7. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat

1.7.1. Deute públic: 



L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat  financera, únicament defineix un objectiu sectorial  i  no individual  de
deute per al subsector de l’administració local.

No  es  disposa  de  desenvolupament  normatiu  que  informi  de  com  determinar  i
aplicar aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a
cadascuna de les  entitats  locals  es  regulen al  TRLRHL,  és  a  dir,  el  110% dels
ingressos corrents liquidats consolidats.

El volum de deute viu a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

1.7.2. Període mig de pagament

El PMP del quart trimestre de l’exercici 2017 informat al MINHAP ha estat de 36,90
dies. 

FONAMENTS DE DRET

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida  pressupostària,  els  crèdits  inicials,  les  seves  modificacions  i  els  crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes,
els pagaments ordenats i els realitzats.

Nivell de deute viu Import
(+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 6.010.867,56
(-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00

Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2) 6.010.867,56
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 2.501.738,95
Deute viu a 31 de desembre a curt termini 550.000,00
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 50,77%



2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives,
els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació
del pressupost, s’hauran de determinar:

· Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
· El resultat pressupostari de l’exercici
· Els romanents de crèdit
· El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats  locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla
econòmic financer durant l'any en curs i el següent.

5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de
manifest  un  superàvit  pressupostari,  aquest  es  destinarà  a  reduir  el  nivell
d'endeutament  net,  sempre  amb el  límit  del  volum d'endeutament  si  aquest  fos
inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la
nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials
per aquesta distribució i destí del superàvit.

6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix  que,  abans  del  31  de  març  de  l’any  següent  a  l’exercici  en  què  es
refereixen  les  liquidacions  s’hauran  de  remetre  els  pressupostos  liquidats  i  els
comptes  anuals  formulats  pels  subjectes  i  entitats  sotmesos  al  Pla  General  de
Comptabilitat  d’Empreses  o  a  les  seves  adaptacions  sectorials,  amb  els  seus
annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides,
exigibles no imputades a pressupost;  la  situació a 31 de desembre de l’exercici
anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet
relacionar  el  saldo  resultant  dels  ingressos  i  despeses  del  Pressupost  amb  la
capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema
Europeu de Comptes i  l’informe de la intervenció d’avaluació del  compliment  de
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.



7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20
d'abril,  segons  el  qual  es  desenvolupa  la  Llei  d’hisendes  locals,  en  matèria  de
pressupostos.

Per tant,  RESOLC:

1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017

2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se
celebri.

3.  Trametre  la  liquidació  al  Departament  de  Governació  de  la  Generalitat  de
Catalunya  i  al  Ministeri  d’Hisenda  i  Administracions  Públiques,  per  tal  de  donar
compliment al que estableix l’art. 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per
la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a
la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat
financera

Vist tot això, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.

3/.  DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DE  L’ALCALDIA  DE  L’APROVACIÓ  DE
L’EXPEDIENT DE LA 1a MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER INCORPORACIÓ DE
ROMANENTS DE CRÈDIT D’EXERCICIS ANTERIORS. 

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de l’Alcaldia núm. 2018_04_09-
06, de data 9 d’abril de 2018, en relació amb l’aprovació de la modificació de crèdit
per incorporació de romanents de crèdit d’exercicis anteriors, el contingut del qual és
el següent:

«ANTECEDENTS: 

1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 9 d’abril de 2018, s’inicia un primer expedient de
modificació de crèdits, motivat per la incorporació de romanents de crèdit d’exercicis
anteriors, al pressupost de 2018.
2.  Examinada la  liquidació del  pressupost  corresponent  a  l'exercici  de 2017,  els
romanents de crèdit de caràcter incorporable són els que a continuació s'indiquen:

Romanents de crèdit d'incorporació obligatòria i potestativa (Art. 182 del TRLRHL i
47.1 i 47.5 del RD 500/90):



4. L’interventor han emès informe favorable.

FONAMENTS DE DRET

De conformitat a l’article 182 del TRLRHL i el 48 del RD 500/1990, els recursos
financers per import total d’1.732.675,31 €, amb els que es finançarà la modificació
de  crèdit  en  tràmit,  són  suficients  i  estan  degudament  justificats  segons  es
determina a l'informe d'intervenció.

En  quant  a  la  tramitació  de  l’expedient,  caldrà  remetre’s  a  les  pròpies  Bases
d’Execució del Pressupost de la Corporació, de conformitat al l’article 9.2.d) i 47.3
del RD 500/1990, de 20 d’abril.  Per tot això,  RESOLC:



1. Aprovar l'expedient de modificació de crèdit per incorporació de romanents de
crèdit d'exercicis anteriors, d'acord amb el següent detall:

2. El finançament d'aquestes incorporacions de Romanent de Crèdit es farà amb
càrrec als següents recursos:

Aplicació pressupostària Descripció Import

2018    1     870.00   01 RT per a despeses generals 387.567,18

2018    1     870.10   01 RT per a despeses amb finançament afectat 1.359.858,03

3. Un cop realitzada la incorporació de romanents de crèdit, respecte als indicadors
de la Llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es determina
el següent:



a) Estabilitat pressupostària

Un  cop  feta  la  modificació  de  crèdit  com  a  conseqüència  de  l’incorporació  de
romanents de crèdits, hi ha una capacitat de finançament de -998.217,04 €.

Dita situació, d’acord l’article 21 de la LOEPSF, en cas d'incompliment de l'objectiu
d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de despesa,
l'Administració  incomplidora de formular  un  pla  econòmic-financer  que permeti  a
l'any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa, amb
el contingut i abast que preveu aquest article.

b) Regla de la despesa

2018
Ingressos no financers 6.906.091,81
Ajust d'ingressos -390.607,14
Ingressos ajustats 6.515.484,67
Despeses no financeres 8.732.490,11
Ajust de despeses -1.218.788,40
Despeses ajustades 7.513.701,71
Dèficit no financer -1.826.398,30
Ajustos 828.181,26
Necessitat de 
finançament -998.217,04



2017 2018
Gastos capítulos 1 a 7 4.881.974,37 7.176.091,81
Interessos (sense comissions) 43.438,74 44.104,68
Suma de capítols 1 a 7 de despeses 4.838.535,63 7.131.987,13

      AJUSTOS Càlcul despeses no financeres segons el SEC
0,00 -1.218.788,40

         (-) Venda de terrenys i altres inversions reals 0,00 0,00
         (+/-) Inversions realitzades per compte de la Corporació 
Local (6) - -
         (+/-) Execució d'Avals 0,00 0,00
         (+) Aportacions de capital 0,00 0,00
         (+/-) Assumpció i cancel·lació de deutes - -
         (+/-) Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar 
al pressupost 0,00 0,00
         (+/-) Pagaments a socis privats realizats en el marc de les 
Associacions público privades - -
         (+/-) Adquisicions amb pagament aplaçat 0,00 0,00
         (+/-) Arrendament financer 0,00 0,00
         (+) Préstecs - -

         (-) Mecanisme extraordinari de pagament proveïdors 2012
- -

         (-) Inversions realitzades per la Corporació local per 
compte d'una altra Administració Pública (7) - -
         (-) Grau d'execució -1.218.788,40 
         (+/-) Altres (Especificar) (5) - -
         (-) Despeses finançades amb superàvit 0,00
Despeses no financeres termes SEC excepte interessos del 
deute 4.838.535,63 5.913.198,73

   (-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) 
a altres entitats que integren la Corporació Local (3) 211774,48
   (-) Despeses finançades amb fons finalistes procedents de la 
Unió Europea o d'altres Administracions públiques -295.007,45 -588.159,79
      Unió Europea 0,00 0,00
      Estat 0,00 0,00
      Comunitat Autònoma 3.250,00 62.174,90
      Diputacions 248.421,47 508.540,34
      Altres Administracions Públiques 43.335,98 17.444,55
   (-) Transferèncias per fons dels sistemes de finançament (4)
Total de Despesa computable de l'exercici 4.543.528,18 5.113.264,46
Variació PIB 4.652.572,85
Modificacions normatives 0,00
Total despesa computable REGLA DE LA DESPESA 4.652.572,85
Marge d'incompliment -460.691,61



Un cop feta la modificació com a conseqüència de la incorporació de romanents de
crèdits, hi ha un incompliment de la regla de la despesa de -460.691,61 €.

Dita situació, d’acord l’article 21 de la LOEPSF, en cas d'incompliment de l'objectiu
d'estabilitat pressupostària, de l'objectiu de deute públic o de la regla de despesa,
l'Administració  incomplidora de formular  un  pla  econòmic-financer  que permeti  a
l'any en curs i el següent el compliment dels objectius o de la regla de despesa, amb
el contingut i abast que preveu aquest article.

No obstant,  l’ Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, per la qual es modifica
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de
subministrament  d’informació  previstes  a  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera., estableix el següent:

-  Art  15.3:  L’informe  de  la  intervenció  d’avaluació  del  compliment  de  l’objectiu
d’estabilitat i del límit del deute.
- Art 16.4: L’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu
d’estabilitat i del límit del deute. Així mateix, la intervenció ha de fer una valoració del
compliment de la regla de despesa al tancament de l’exercici.

Per  tant,  d’acord  l’article  16.4  en  aquest  moment  es  fa  una  valoració  de
l’incompliment de la regla de la despesa, però no serà fins la liquidació de l’exercici
2017 on s’avaluarà la necessitat d’aprovar un pla econòmic-financer.

c) Estat del deute

La  ràtio  de  deute  viu  un  cop  realitzada  la  modificació  per  la  incorporació  de
romanents de crèdit es del 52,09%, inferior al 75% pel qual s’està sotmès al règim
de comunicació.

Donar compte al Ple de l’aprovació de l’expedient d’incorporació de romanents de
crèdit d’exercicis anteriors, al pressupost de 2018.

4. Donar compte del present acord a Intervenció per a què procedeixi a portar a
terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents».

Vist tot això, el Ple de l’Ajuntament en queda assabentat.

31/12/2018
Deute viu 3.131.152

6.010.868

52,09%

Ingressos 
corrents 
ajustats

Rati de 
deute viu



4/. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LA 2a MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DINS
EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS PER L’ANY 2018.

El  Ple  de  l’Ajuntament  acorda,  amb  l’abstenció  dels  Srs.  Jordi  Ortiz  i  Marcel·lí
Garriga, amb el vot en contra dels Srs. Pere Campiñez i Roser Torres, i amb el vot a
favor dels Srs. Xavier Gallego, Verònica Torres, Maria Cros, Jordi Domingo, Carles
Garcia, Sergi Pedret i l’Alcalde-President, això que segueix:

Primer.-  Aprovar  inicialment  un  2n  expedient  de  modificació  de  crèdits  en  el
pressupost  de  l’Ajuntament,  de  suplement  de  crèdit,  de  crèdit  extraordinari  i  de
generació de crèdit,  número 146/2018, que cal finançar mitjançant transferències i
baixes dels crèdits de partides de despeses i nous ingressos, del pressupost vigent.

Segon.- Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les
quals la consignació és insuficient o inexistent en el pressupost ordinari actual, cal
tramitar l’expedient de suplement de crèdit, crèdit extraordinari i generació de crèdit
que s’ha de finançar mitjançant transferències i baixes dels crèdits de partides de
despeses, del pressupost vigent, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord
amb el següent detall:

Despeses que cal finançar:

1/ Suplements de crèdit:

Partida Nom Consignaci
ó inicial

Proposta
 d’increm

ent

Consignaci
ó definitiva

2018/1/161/6330003/01 Inversions en la xarxa aigua potable
– PEXI 2017

49.990,00 2.632,45 52.622,45

2018/1/171/2100500/01 Manteniment parcs i jardins 16.000,00 20.000,00 36.000,00
2018/1/334/2260900/01 Despeses diverses promoció 

cultural
55.000,00 2.700,00 57.700,00

2018/1/334/6090005/01 Inversions promoció cultural 7.900,00 3.950,00 11.850,00
2018/1/920/1300003/01 Retribucions personal laboral fix: 

Brigada mpal.
45.568,97 2.314,02 47.882,99

2018/1/920/1300202/01 Altres remuneracions personal 
lab.fix: brigada mpal.

24.360,18 1.431,47 25.791,65

2018/1/920/2120007/01 Reparació, manteniment i 
conservació: Ajuntament

20.000,00 8.069,56 28.069,56

2018/1/920/6230000/01 Inversions brigada mpal: maquinària
i utillatge

23.761,20 33.000,00 56.761,20

2018/1/920/6250000/01 Adquisició de mobiliari 13.000,00 3.000,00 16.000,00

255.580,35 77.097,50 332.677,85

Total suplements de crèdits : 77.097,50



2/ Crèdits extraordinaris:

Partida Nom Proposta de consignació
2018/1/165/6290300/01 Inversions en enllumenat públic 30.444,46
2018/1/133/6090000/01 Obres a la via pública i 

aparcaments
28.000,00

2018/1/171/6190006/01 Inversió en parcs i jardins 45.000,00
2018/1/334/4800053/01 Subvenció nominativa: Parròquia 

Sant Jaume
4.800,00

2018/1/334/4800054/01 Subvenció nominativa:  50 anys 
Revista L’Om

3.000,00

2018/1/342/6220002/01 Inversió en instal·lacions esportives 48.000,00
2018/1/912/2260100/01 Atencions protocol·làries i 

representatives
3.000,00

2018/1/920/11000/01 Retribucions bàsiques: personal 
eventual

15.028,44

2018/1/920/11002/01 Altres remuneracions: personal 
eventual

8.304,96

2018/1/920/16001/01 Quotes Seguretat Social – personal
eventual

7.490,03

2018/1/934/3520000/01 Interessos de demora 3.000,00

196.067,89
Total altes crèdits : 196.067,89

3/ Generació de crèdits: 

Partida Nom Consignaci
ó inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

2018/1/430/2269917/01 Altres  despeses  diverses:
Turisme

9.000,00 30.000,00 39.000,00

9.000,00 30.000,00 39.000,00

Total generació de crèdits : 30.000,00

Finançament

1/ Baixa de crèdits:

Partida Nom Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consigna
ció

definitiva
2018/1/334/4800020/01 Subvenció  nominativa:  Colla

Gegantera Riudoms
2.700,00 2.700,00 0,00

2018/1/912/2330000/01 Indemnitzacions  –  assistències 55.000,00 20.000,00 35.000,00



òrgans de govern
2018/1/920/12000/01 Sous del grup A1 44.917,74 3.365,98 41.551,76
2018/1/920/12003/01 Retribucions  bàsiques  –  sous  del

grup C1
40.355,04 5.195,64 35.159,40

2018/1/920/12004/01 Retribucions  bàsiques  –  sous  del
grup C2

25.641,54 2.090,01 23.551,53

2018/1/920/12100/01 Retrib.complementàries  –
complement destí

65.851,52 7.003,43 58.848,09

2018/1/920/12101/01 Retribucions  complementàries  –
complement específic

76.440,00 8.883,42 67.556,58

2018/1/920/13108/01 Retrib.bàsiques  personal  laboral
temporal: brigada mpal.

160.561,20 4.328,02 156.233,1
8

2018/1/920/13109/01 Altres  remuneracions  personal
laboral temporal: brigada mpal

77.138,58 3.271,98 73.866,60

2018/1/920/13110/01 Retribucions  bàsiques  personal
laboral temporal: serv adm.

117.882,90 6.068,40 111.814,5
0

2018/1/920/13111/01 Altres  remuneracions  personal
laboral temporal: Serv.Adm.

40.643,50 2.931,60 37.711,90

2018/1/924/2270601/01 Prestació  servei  sistema
participació ciutadana

7.300,00 7.300,00 0,00

714.432,020 73.138,48 641.293,5
4

Total baixes de crèdits : 73.138,48

3/ Nous ingressos:

Partida Nom Consignaci
ó inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

2018/1/46101/01 Subv.nominativa Diputació Tgna.: Ruta
Cultural Riudoms

0,00 30.000,00 30.000,00

2018/1/46102/01 Subv.nominativa  Diputació  Tgna:  XXII
Trobada Armats

0,00 9.000,00 9.000,00

2018/1/91300/01 Préstecs rebuts a llarg termini 720.000,00 191.026,91 911.026,91

720.000,00 230.026,91 950.026,91

Total nous ingressos : 230.026,91

Tercer.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies  hàbils,  mitjançant  edicte  en  el  tauler  d’anuncis  i  en  el  Butlletí  Oficial  de  la
Província, durant els quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. En cas
que  no  es  presentin  reclamacions,  l’acord  serà  ferm.  En  cas  contrari,  el  Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició
pública, per resoldre-les.  

En aquest moment de la sessió s’incorpora la regidora Mireia Massó.



5/. APROVACIÓ DE LA 1a MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL
DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS.

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot en contra dels Srs. Pere Campiñez, Roser
Torres, Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego,
Verònica Torres,  Maria  Cros,  Jordi  Domingo,  Carles Garcia,  Sergi  Pedret,  Mireia
Massó i l’Alcalde-President, això que segueix: 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla del personal de l’Ajuntament
de Riudoms següent:

MODIFICACIÓ PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE
RIUDOMS PER A L'ANY 2018

Incorporació places següents:

DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL CATEGORIA  NÚM. PLACES
Arquitecte Llicenciat/da 1

MODIFICACIÓ PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE
RIUDOMS PER A L'ANY 2018

PERSONAL EVENTUAL

Incorporació places següents:

DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL CATEGORIA  NÚM. PLACES
Cap de comunicació i coordinador d’àrees Tècnic mig 1

Segon.- Exposar la modificació de la plantilla 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  el  qual  els  interessats  podran  presentar-hi
reclamacions. 

Tercer.- L’aprovació inicial de la modificació de la plantilla es considerarà definitiva si
no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i es
procedirà a la seva publicació íntegra al BOP de Tarragona.  



6/. APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA OPERACIÓ
D’ENDEUTAMENT DEL QUADRE D’INVERSIONS DE L’EXERCICI DE 2018.

El Ple de l’Ajuntament acorda, amb el vot en contra dels Srs. Pere Campiñez, Roser
Torres, Jordi Ortiz i Marcel·lí Garriga, i amb el vot a favor dels Srs. Xavier Gallego,
Verònica Torres,  Maria  Cros,  Jordi  Domingo,  Carles Garcia,  Sergi  Pedret,  Mireia
Massó i l’Alcalde-President, això que segueix: 

Primer.-  Aprovar  el  següent  plec  de  clàusules  corresponent  a  l’expedient  de
contractació d’una operació d’endeutament a llarg termini  per import de 911.026,91
€  per tal de finançar les  inversions previstes en el pressupost de l’exercici 2018.

“PLEC  DE  CONDICIONS  PER  LA  CONTRACTACIÓ  D'UNA  OPERACIÓ
D'ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE

l'Objecte d'aquest contracte es la concertació per part de l'Ajuntament de Riudoms,
d'una operació d'endeutament a llarg termini, instrumentada mitjançant un contracte
de préstec per import de 911.026,91 €, pel finançament del pla d’inversions previst
en el pressupost en l’exercici de 2018.

2.- NATURALESA DEL CONTRACTE I RÈGIM JURÍDIC

D'acord amb l'article 52.1 del Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals,
aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març (TRLHRL), tenint en compte que la finalitat de
l'operació  d'endeutament  es  el  finançament  d'inversions  previstes  al  pressupost
municipal, dit contracte està exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP 2017), article 10 de la Llei.

3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'OPERACIÓ D'ENDEUTAMENT

Import total:   911.026,91 € que dividirà de la següent forma:

Lot 1: 455.513,45 € 
Lot 2: 455.513,46 € 

Termini de l'operació: 10 anys, el primer dels quals serà de carència parcial.
Interessos: S'acceptaran ofertes  a  un tipus  d'interès  fix  o  a  un  interès  variable
(Euribor a 3 mesos).

Totes les operacions que subscrigui  l'Entitat  Local  estan subjectes al  principi  de
prudència  financera,  conforme  l'article  48  bis  del  TRLRHL,  modificat  pel  RDL



17/2014  de  26  de  desembre,  de  mesures  de  sostenibilitat  financera  de  les
Comunitats Autònomes i Entitats Locals.

Per calcular el cost de finançament es tindrà en compte el procediment establert a
l'annex 1 inclòs en la Resolució de 4 d’abril de 2018, de la Secretaria General del
Tresor  i  Política  Financera,  per  la  qual  es  defineixen  els  principis  de  prudència
financera aplicables, entre d'altres, a les Entitats Locals.

Sobre aquests tipus d'interès fixos o diferencials sobre euríbor, es podran aplicar els
diferencials màxims continguts a l'annex 3 de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de
la  Secretaria  General  del  Tresor  i  Política  Financera,  per  la  qual  es  defineix  el
principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats
de les comunitats autònomes i entitats locals. 

Liquidació d'interessos: Es farà trimestralment per vençut.

Amortització: S'utilitzarà l'amortització pel sistema lineal, amb periodicitat trimestral
per vençut.

Comissions:  No  es  podran  exigir  altres  condicions  que  les  estipulades  en  la
Resolució  de  4  d’abril  de  2018,  de  la  Secretaria  General  del  Tresor  i  Política
Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals. 

Qualsevol tipus de comissió que s’estipuli en el contracte i no estigui prevista en dita
Resolució, es considerà com a no existent.

4.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

D'acord amb l'article 52.2 del TRLRHL, al superar dita operació el 10 per cent dels
recursos de caràcter ordinari previstos al pressupost, l'òrgan de contractació serà el
Ple de la Corporació Local.

5.- PUBLICITAT

Es remetrà invitació a les entitats financeres que operen amb l'Ajuntament i a les
que es pugui considerar, on hi constarà la data límit de presentació de les ofertes. 

6.- PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

← Podran concórrer amb les seves ofertes a la convocatòria de contractació de
l'operació  d'endeutament,  les  entitats  financeres  autoritzades  per  la
contractació d'aquest tipus de contractes.



← Les proposicions es presentaran al Registre d’entrada de la Corporació, o es
remetran per correu certificat.

← Les  proposicions  es  presentaran  en  un  sobre  tancat  acompanyat  d’una
instància,  on figurarà :  Proposició per  formar part  pel  finançament del  pla
d’inversions previst en el pressupost de l’exercici de 2018.

EL SOBRE, inclourà:
1.  Declaració  responsable  de  qui  signa  la  proposta  que  té  les  facultats

suficients per a la signatura de l’operació.
2. L’oferta econòmica al lot o lots que es presenti cada entitat financera
3.  Un  quadre  d’amortització  de  cadascun  del  lot/lots  pels  quals  presentin

oferta

- Cada Entitat financera podrà presentar una única oferta per cada lot, però pot
presentar ofertes als 2 lots de forma separada.

7.- ADJUDICACIÓ

1. Les ofertes rebudes dins del termini serà enviades a la Tresorera amb la finalitat
de  realitzar  l'informe  corresponent.  l’obertura  de  dites  ofertes  es  farà  en
presència de la secretaria de la Corporació, l’interventor, la tresorera i l’alcalde.

2. L'informe tècnic valorarà les proposicions d'acord amb els següents criteris:
- El cost del capital ofert pels licitadors, es a dir, l'oferta més avantatjosa des de

el punt de vista econòmic, complint els criteris de la Resolució de 4 de juliol
de 2017, de prudència financera. 

- En cas d'empat, es resoldrà a favor d'aquella Entitat que tingui oficina física a
Riudoms, i en cas de persistir aquest, es resoldria per sorteig.

- Un cop realitzat l'informe tècnic, el Ple adjudicarà la concertació de l'operació
d'endeutament  a  aquella  Entitat  financera  que  hagi  obtingut  una  major
puntuació.

- L’acceptació  de  les  ofertes  i  la  formalització  de  l’operació  d’endeutament,
queda  condicionada  a  l’aprovació  definitiva  d’un  segon  expedient  de
modificació de crèdits en el pressupost per a l’exercici de 2018, on es doten a
pressupost part de les inversions a finançar per aquesta operació i contempla
l’endeutament.

8.- FORMALITZACIÓ

El document en que es formalitzi el contracte serà intervingut pel Secretari de la
Corporació, sent document contractual la pòlissa habitual de l'entitat adjudicatària, la
que s'afegirà com annex el present plec de condicions. 



La  pòlissa  de  l'entitat  adjudicatària  no  podrà  esser  contraria  en  cap  dels  punts
establerts en el  plec de condicions. En cas de contravenir algun punt,  s'aplicarà
sempre l'establert en el present plec i en la normativa vigent.

A petició de l'adjudicatari,  es podrà formalitzar davant notari,  corrent a càrrec de
l'adjudicatari en aquest cas, les despeses corresponents.”

7/. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 5 i 6 DE LES BASES
REGULADORES  DE  LES  SUBVENCIONS  MUNICIPALS  PER  A  LA
REHABILITACIÓ DELS HABITATGES ANTICS DE RIUDOMS.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix: 

Primer.- Aprovar la modificació de l'article 5 i  6 de les Bases reguladores de les
subvencions municipals per a la rehabilitació dels habitatges antics de Riudoms, que
quedarà redactat de la següent forma:

Article 5.  Rehabilitació de façanes completes

•  S’inclouen  en  aquest  àmbit  les  obres  que  tinguin  per  objecte  la
rehabilitació  de façanes completes d’edificis  inclosos en l’àmbit  d’actuació.  En
resten excloses les obres de rehabilitació de façanes de locals comercials a no
ser que la intervenció sigui de la façana completa.

•  La subvenció consistirà en les quantitats indicades a la taula en funció
de la zona, la solució constructiva i els m2 d’intervenció amb un topall de 700
euros quan la intervenció consisteixi en arrebossar amb morter de ciment i pintar i
de  1.000  euros  per  intervencions  més  costoses  com  poden  ser  estucats  de
morter de calç amb especejament emmurallat, neteja i reparació de pedra natural
o artificial vista i altres intervencions que a criteri dels serveis tècnics municipals
així es considerin. (a suprimir)

CONCEPTE
SUBVENCIÓ NUCLI ANTIC
(Clau 1 i Clau 2) (a introduir)

SUBVENCIÓ EIXAMPLE
(Clau 3, Clau 4 i Clau 5)

REPICAT REVESTIMENT 5,00 €/m2 2,50 €/m2

PINTAT 6,00 €/m2 3,00 €/m2

REVOC 10,50 €/m2 5,25€/m2

REVOC DE CALÇ 12,00 €/m2 6,00 €/m2

• Si la intervenció a la façana comporta la substitució de la fusteria per
una altra de més eficient energèticament i també més adequada estèticament es
subvencionarà a més a més, amb un 10% de l’import del pressupost de la fusteria
IVA exclòs, previ informe favorable dels serveis tècnics municipals.



• S’estableix  també  un  ajut  complementari  per  l’import  del  70%  de
l’impost de construccions de la llicència d’obres. (a suprimir)

• "  S'estableix també un ajut  complementaria per l'import  del  70% de
l'impost de construccions de la llicència d'obres en Clau 2, Clau 3, Clau 4 i Clau
5. En Clau 1 son bonificades en un 95%" (a introduir)

• Per fixar els metres quadrats de façana no es deduirà cap superfície
per finestres, portes ni balconeres d’una superfície inferior a 2 m2.

• Tipus d’actuacions subvencionables:

Restaurar de les parts d’obra en mal estat (arrebossats, escrostonats, sanejament
d’esquerdes, etc.)
Decapar la totalitat de la façana
Netejar les parts de pedra (natural o artificial) pel procediment més escaient
Restaurar elements singulars escultòrics o tractaments ornamentals (cal especificar
quins són)
Reconstruir o restituir elements deteriorats o desapareguts
Pintar els arrebossats de façana o mitgeres al descobert
Netejar i tractar els paraments petris o ceràmics
Netejar els esgrafiats pel procediment adequat
Netejar, restaurar i homogeneïtzar els elements de tancament
Netejar  d’òxid  i  restaurar  mitjançant  els  tractaments  adequats  la  serralleria  i  els
elements metàl·lics
Reconduir o eliminar els aparells d’aire de la façana

1. Requisits estètics o tècnics de l’actuació subvencionable i metodologia dels
treballs.

*Neteja de pedra,  pedra artificial  i  paraments ceràmics. Els  elements de pedra i
paraments ceràmics s’hauran de netejar per mètodes no abrasius ni agressius (en
general  aigua i  sabó neutre  i  raspall).  En cas de problemes tècnics,  es  podran
autoritzar altres sistemes. Si estan pintats caldrà aplicar decapants o microprojecció.
El mateix per la pedra artificial. En cas de reparacions concretes es podrà autoritzar
una tènue veladura amb pintures al silicat.
*Estucats. Pel què fa als estucats, en general, serà d’aplicació el mateix criteri que
l’emprat per a la pedra artificial. En tot cas, caldrà respectar les textures, línies o
definicions geomètriques originals i mantenir el cromatisme.
*Criteris cromàtics. Es recuperaran els tons originals de l’edifici. La decisió cromàtica
serà acordada amb Serveis tècnics municipals i admesa dins la gamma cromàtica
definida a l'annex 1.
*Paraments  verticals  de  terrats.  En  cas  de  no  disposar  d’informe  cromàtic,  es
tractaran amb els colors consensuats amb els Serveis tècnics municipals.
*Monocapes.  Els  estucats  tradicionals  en  situació  constructiva  irrecuperable  es
reestucaran emprant  mètodes tradicionals.  En cas d’utilització  de monocapes es
consensuarà  tan  l’especejament  com  el  cromatisme  amb  els  Serveis  tècnics



municipals. També s’admeten, com a substitució d’aplacats o revestiments obsolets
sempre  mantenint  l’especejament  i  cromatisme  original.  En  cap  dels  casos
s’admetrà l’ús d’àrids projectats.
*Pintures. Caldrà especificar el tipus de pintura. S’empraran, preferentment, pintures
minerals  (pintures  al  silicat)  especialment  en  casos  d’igualació  cromàtica  en
estucats.
*Fusteries i baranes. Els tancaments practicables exteriors seran, preferentment, de
tipus tradicional amb fusta natural tintada de color fosc. S'admeten, també les de
ferro o alumini lacat amb acabat de tonalitats fosques i mats, quedant prohibits els
lacats de color blanc o anoditzats acabat or, plata, bronze o similar. En tot cas el
color  de  les  fusteries  haurà  de  ser  acordada  amb  Serveis  tècnics  municipals  i
admesa dins la gamma cromàtica definida a l'annex 1.
Els vidres de portes, finestres i balconeres no podran ser ni reflectants ni tipus mirall
si no estan justificats.
*Mitgeres. Les mitgeres que quedin vistes, ja sigui de forma temporal o definitiva,
hauran de tractar-se amb els mateixos materials, textures i colors que les façanes
principals. Queden expressament prohibits els envans pluvials prefabricats al Nucli
Antic (Clau 1 i Clau 2)  .
*  Aparells  d’aire  condicionat.  Es  recomana  el  trasllat/reubicació  d’aparells  i
conductes d’aire condicionat de manera que no siguin visibles en façana o s’integrin
en  els  tancaments  darrera  reixes  tractades  homogèniament  amb  les  fusteries  i
persianes.
*  Baixants.  S’hauran  de  substituir  els  baixants  de  PVC  o  uralita  per  altres  de
característiques  més  concordants  amb  l’entorn.  Preferiblement  hauran  de  ser
encastats a 2,5 metres d’alçada respecte al nivell del carrer. Aquesta actuació podrà
ser obviada si les característiques del parament no ho permeten.
* Rètols. Caldrà adaptar les instal·lacions publicitàries, marquesines i tendals, a allò
prescrit a l’ordenança especifica.
* Cablejat de façana. Es fomentarà l’adaptació estètica del cablejat existent, retirant
els  elements  determinats  pels  Serveis  tècnics  municipals.  Pel  que  fa  a  la  resta
d’elements  es  realitzaran  les  actuacions  acordades  per  minimitzar  l’impacte
paisatgístic dels mateixos.

Article 6.  Actuacions destinades a garantir l’estanqueïtat de la coberta

• Aquest àmbit  inclou les obres destinades a assegurar la conservació en
condicions de la integritat i l'estanquitat de la coberta.
• La subvenció consistirà en una quantitat fins al 20% del cost de l’obra amb
l’IVA exclòs amb un màxim de 700 euros. (a suprimir)
• S’estableix també un ajut complementari per l’import del 70% de l’impost de
construccions de la llicencia d’obres. (a suprimir)
•  " S'estableix també un ajut complementaria per l'import del 70% de l'impost
de construccions de la llicència d'obres en Clau 2, Clau 3, Clau 4 i Clau 5. En
Clau 1 son bonificades en un 95%" (a introduir)



• Per  cost  d’obra  s’entén el  pressupost  d’execució  material  establert  a  la
llicència d’obres o el que determina el projecte tècnic. No s'inclouran en el
pressupost els impostos. Els Serveis Tècnics municipals podran adequar el
pressupost als efectes del càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la
construcció  reconeguts  oficialment  en  el  Boletín  Económico  de  la
Construcción  o  en  el  butlletí  d'informació  de  l'Institut  Tecnològic  de  la
Construcció de Catalunya (ITEC) vigent en el moment de la sol·licitud de la
subvenció.

Segon.- Sotmetre aquesta modificació a informació pública pel termini de 30 dies
mitjançant  un  edicte  publicat  al  BOPT.  Transcorregut  aquest  termini  si  no  hi  ha
al·legacions, es considerarà aprovada definitivament la modificació sense necessitat
de cap més acord.

8/. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA DATA DEL PLE ORDINARI DEL
PROPER MES DE MAIG.

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix: 

Primer.- Modificar el dia del ple ordinari de l’Ajuntament de Riudoms corresponent al
mes de maig, que en lloc del dia 17 que està establert serà el dia 22/05/2018.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les vint hores i trenta-vuit
minuts  del vespre del dia i en el lloc indicats al començament, de la qual s’estén
aquesta acta, que signa l’alcalde, amb mi, la secretària, que certifico.

L'alcalde,                                                   La secretària,

     Josep M. Cruset Domènech          Carmen Alcoverro Beltran


