EXTRACTE ACTA DE LA
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 29 DE JUNY DE 2017
ASSISTENTS:
ALCALDE:
Josep M. Cruset Domènech, de
Partit Demòcrata PDeCAT
REGIDORS:
Per Partit Demòcrata PDeCAT:
Xavier Gallego Seuba
Verònica Torres Ferrant
Maria Cros Torrents
Jordi Domingo Ferré
Carles Garcia Jardí
Montse Corts Vilaltella
Sergi Pedret Llauradó
Mireia Massó Ametller

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
de la vila de Riudoms, essent les dinou hores
i cinc minuts del vespre del dia vint-i-nou de
juny de l’any dos mil disset, 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.
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:

Per Candidatura Unitat Popular:
Pere Campiñez Salas
Roser Torres Sanz
Per ERC/AVANCEM/
Acord Municipal:
Jordi Ortiz Boria
Marcel·lí Garriga Masdeu
Secretària:
Carmen Alcoverro Beltran
Interventor:
Daniel Canalda Pujol

Ref. PLE 06/17

1/. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
QUE VA TENIR LLOC EL DIA 18 DE MAIG DE 2017
Per disposar tots els presents d’una fotocòpia de l’acta de la sessió anterior que va
tenir lloc el dia 18 de maig de 2017, se n’omet la lectura.
Ha arribat una esmena a l’acta que és, concretament, a la pàgina 6 en el punt
número 4, en el tercer paràgraf, diu:
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“Es dona compte al Ple de l’Ajuntament que s’ha comunicat en data 28 d’abril de
2017 al Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques les dades del període mig
de pagament a proveïdors de les administracions publiques i de morositat del quart
trimestre del 2017”... que evidentment no potser i el regidor d’Hisenda ha fet notar
que ha de ser el primer trimestre del 2017, per tant no havent-hi més esmenes a
l’acte, la sotmetríem a votació amb aquesta modificació de la pàgina 6, canviant el
quart trimestre pel primer trimestre, que és el sentit literal del que deia l’acord que es
va debatre al plenari.
L’Alcalde porta l’esmena a votació, la qual és aprovada per unanimitat i s’acorda
efectuar aquesta rectificació a l’original de l’acta.
Pel que fa a la resta del contingut de l’acta, s’aprova per unanimitat dels presents.
2/. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ
L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI DE 2016

DEL

PRESSUPOST

DE

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de l’Alcaldia núm. 2017_06_07-05
de data 7 de juny de 2017, en relació amb la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament de l’exercici de 2016, el contingut del qual és el següent:
«Número de decret: 2017_06_07-05
1. ANTECEDENTS
1.1 En data 5 de juny de 2017 l'alcalde va sol·licitar informe a la intervenció de la corporació.
1.2 En data 7 de juny de 2017 l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels resultats
obtinguts a la liquidació.
1.3 En data 7 de juny de 2017 l'interventor va emetre 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 2016.
1.4 Elaborada la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Riudoms de l'exercici 2016 a 31 de
desembre del mateix exercici, s'obté el següent resultat:
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1.4.1. Pressupost de despeses:

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

5818894,5
668633,46
6487527,96

5103204,44
4431474,5
4431474,5
671729,94

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

849551,85
-2736,3
695353,04
151462,51

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

823192,45

1.4.2. Pressupost d’ingressos:

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:
2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

5818894,5
668633,46
6487527,96
6109134,45
140490,99
4706885,55
1261757,91

3764921,14
995462,78
2769458,36
4031216,27
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1.4.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
AJUNTAMENT DE RIUDOMS
Exercici Comptable:

2016

RESULTAT PRESSUPOSTARI
DRETS
RECONEGUTS
NETS
a. Operacions corrents

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

AJUSTOS

RESULTAT

5.967.555,27

4.516.893,98

1.088,19

131.608,82

-130.520,63

5.968.643,46

4.648.502,80

1.320.140,66

454.701,64

-454.701,64

5.103.204,44

865.439,02

b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

2016

1.450.661,29

2. Actius financers

0,00

3. Passius financers

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

5.968.643,46

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses grals.
5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

21.223,40
28.144,33

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici
TOTAL AJUSTOS

49.367,73

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

914.806,75

1.4.4. Romanent de tresoreria:

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY
1. (+) Fons líquids

345.630,21

2. (+) Drets pendents de cobrament

4.387.498,61

(+) del Pressupost corrent

1.261.757,91

(+) de Pressupostos tancats

2.769.458,36

(+) d'operacions no pressupostàries

356.282,34

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries

2016

2.008.851,17
671.729,94
151.462,51
1.185.658,72

4. (+) Partides pendents d'aplicació

-203.091,59

(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupostària

225.196,35

(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupostària

22.104,76

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)

2.521.186,06

II. Saldos de dubtós cobrament

2.055.960,21

III. Excés de finançament afectat

350.183,13

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

115.042,72

Els creditors per devolucions d'ingressos (compte 418) són de 6.983,87€, per la qual cosa el romanent
de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 108.058,85€ [càlcul RTDG-(413)-(418)]
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1.4.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 420.360,42€. 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: 350.183,13€
- Incorporació voluntària d’acord l’article 182 del TRLRHL: 70.177,29€
Total a incorporar
Exer.

Org. Prg. Eco.

Sp. Descripció Ap.Press.

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

150
151
221
221
311
323
330
3321
334
334
337
337
338
342
342
430
920
920

2270600
6000008
4800008
4800009
2269903
2200001
74000
2120009
2260900
4800012
2260902
2269918
2260905
2120006
6320000
2269917
2269909
2400000

Estudis i treballs tècnics - honoraris professionals
Obres Urbanització PPI3 Planes del Roquís
Fons Social : Personal laboral
Fons Social : Personal Funcionari
Altres despeses diverses - sanitat
Ordinari no inventariable - Llar Infants
Transf.capital EPE RG - Obres Adeq.Teatre Auditori
Repar. , manteniment i conserv. Biblioteca Municipal
Despeses diverses promoció cultural
Subvenció nominativa : CERAP - Premis Arnau de Palomar
Despeses organització: Escola del Lleure
Altres despeses joventut
Altres despeses - Festes locals
Reparació, mant. i conserv.: Instal.lacions esportives
Inversió ens instal.lacions esportives
Altres despeses diverses: Turisme
Altres despeses diverses.
Despeses de publicacions

TOTAL

compromisos
15.087,31
207.369,80
5.447,85
3.052,15
718,74
512,08
116.645,64
476,74
4.843,63
3.375,00
1.718,39
2.148,75
11.893,67
17.127,43
26.167,69
2.575,80
231,75
968,00
420.360,42

1.- Excés de finançament afectat
2.- Despesa en fase D
Total

350.183,13
70.177,29
420.360,42
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1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l’OOAA Fira de l’Avellana de l'exercici 2016 a 31 de
desembre del mateix exercici, s'obté el següent resultat:
OOAA FIRA DE L’AVELLANA
1.5.1. Pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:
2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

69500
-38000
31500
8637,78
8637,78
8637,78
8637,78
8637,78
0

356,83
0
356,83
0

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

0

1.5.2. Pressupost d’ingressos:

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:
2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

69500
-38000
31500
7546,98
1095,17
1095,17
6451,81
0

11965,02
11965,02
0
0
0
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1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

OOAA FIRA DE L’AVELLANA
Exercici Comptable:

2016

RESULTAT PRESSUPOSTARI
DRETS
RECONEGUTS
NETS
a. Operacions corrents

2016

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

AJUSTOS

RESULTAT

6451,81

8637,34

-2,185,53
-2,185,53

b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

6451,81

8637,34

2. Actius financers

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

,,00

6451,81

8637,34

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

-,2,185,53

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses grals.

0,00

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

0,00

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

-2,185,53

1.5.4. Romanent de tresoreria:
OOAA FIRA DE L’AVELLANA
Exercici Comptable: 2016

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY
1. (+) Fons líquids

20.761,49

2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries

1.070,03
0,00
0,00
1.070,03

3. (-) Obligacions pendents de pagament

0,00

(+) del Pressupost corrent

0,00

(+) de Pressupostos tancats

0,00

(+) d'operacions no pressupostàries

0,00

4. (+) Partides pendents d'aplicació

0,00

(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupostària

0,00

(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupostària

0,00

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

2016

21.831,52
0,00
0,00
21.831,52

- Els creditors per devolucions d'ingressos (compte 418) són de 233,65€. Per la qual cosa el romanent
de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 21.597,87€.
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1.5.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 22.862,66€€. Dits romanents, al no existir pressupost de
l’OOAA per l’exercici 2017, per la dissolució del mateix, no seran incorporats.

1.6. 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 1.072.671,80€ d'acord amb el
següent detall:
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

6.398.968,68
5.021.736,11
1.377.232,57
-423.829,44
119.268,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.094.407,91
5.021.736,11
1.072.671,80

Respecte al Pla Econòmic Financer amb vigor, per la liquidació de l’exercici 2016 es va determinar una
capacitat de finançament de 210.945,50€, per tant, el resultat obtingut en la liquidació de l’exercici, es
positiu, i a més, compleix amb l’establert al PEF vigent.
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1.7. 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 2015 amb aquell que es desprèn de la liquidació
del 2016.
La despesa computable de l'exercici 2016 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 2015 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.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2015 a la qual aplicarem la taxa de
referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2015 al 2016 és del
1,8% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les
disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del pressupost
2016 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 372.461,77€.
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Liquidació
exercici 2015

Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses
sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no
financeres segons el SEC)

Liquidació exercici
2016

6.033.101,30

4.971.615,07

0,00

0,00

-Venda de terrenys i altres
inversions reals.

0,00

+/-Inversions realitzades per
compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.

0,00
0,00
0,00
0,00

+/-Assumpció i cancel·lació de
deutes.

0,00

+/-Despeses realitzades a
l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.

0,00

+/-Pagaments a socis privats
realitzats en el marc de les
Associacions público privades.

0,00

+/-Adquisicions amb pagament
ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs

0,00
0,00
0,00

-Inversions realitzades per la
Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques
0,00
Altres
Despeses no financeres en
termes SEC excepte interessos
del deute
-Pagaments per transferències (i
altres operacions internes) a altres
ens que integren la Corporació
Local
- Despesa finançada amb fons
finalistes procedents de la Unió
Europea o d'altres
Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques

6.033.101,30

4.971.615,07

215.700,00

213.154,41

1.026.665,99

253.953,89

104.700,13
674.099,59
247.866,27

- Transferències per fons dels
sistemes de finançament

0,00

- Despesa finançada amb
superàvit de la liquidació
Total despesa computable a
l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del
PIB (2)
Despesa computable
incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen
increments permanents de la
recaptació (3)
- canvis normatius que suposen
decrements permanents de la
recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA
DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA
COMPUTABLE (Exercici n) (5)

0,00
0,00
46.066,39
202.197,10
5.690,40
0,00

4.790.735,31

4.504.506,77

0,018
4.876.968,55

0,00

0,00

4.876.968,55
4.504.506,77
372.461,77

Marge de compliment
%
Variació
de
la
computable (5-1/1)

despesa
-5,97%
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1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. 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 31/12/2016, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats
minorant els ingressos afectats, és el següent:
Nivell de deute viu
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
2 (-) CCEE, QQUU, Altres..
3
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4)
4
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
5
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
6
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
6.397.880,49
0,00
6.397.880,49
2.067.332,15
550.000,00
40,91%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre de l’exercici 2016 informat al MINHAP ha estat de 46,09 dies.
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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.
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
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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 2016, que en termes consolidats figura a la part .
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 2n EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DINS
EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS DE L’EXERCICI 2017, PER
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT PROCEDENTS DE LA
LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2016
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament del Decret de l’Alcaldia núm. 2017_06_14-03
de data 14 de juny de 2017, en relació amb l’expedient número 341/2017, de
modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit d’exercicis anteriors, el
contingut del qual és el següent:
«Expedient número 341/2017, de modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdit d’exercicis
anteriors.

ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 7 de juny de 2017, s’inicia un segon expedient de modificació de crèdit, motivat per la
incorporació de romanents de crèdit d’exercicis anteriors, al pressupost de 2017.
2. Examinada la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici de 2016, els romanents de crèdit de caràcter
incorporable són els que a continuació s'indiquen:
2.1. Romanents de crèdit d'incorporació potestativa (Art. 182 del TRLRHL i 47.1 del RD 500/90):
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2.2. Romanents de crèdit d'incorporació obligatòria (Art. 182 del TRLRHL i Art. 47.5 del RD 500/90):

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

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 de 420.360,42 €,
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:
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2. El finançament d'aquestes incorporacions de Romanent de Crèdit es farà amb càrrec als següents recursos:

3. Un cop realitzada l’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 com a conseqüència de l’incorporació de romanents de crèdits, hi ha una capacitat de
finançament de 515.548,03€.
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b) Regla de la despesa

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 -394.318,13€.
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.
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- 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 l’incorporació de romanents de crèdit es del 33,76%, 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 2017.
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.
4/. APROVACIÓ INICIAL DEL 3r EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
DINS EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS DE L’EXERCICI DE
2017
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, Montse Corts, Sergi
Pedret, Mireia Massó, i l’Alcalde-President, això que segueix:
Primer.- Aprovar inicialment un 3r expedient de modificació de crèdits en el
pressupost de l’Ajuntament, de suplement de crèdit, de crèdit extraordinari i de
generació de crèdit, número 392/2017, que cal finançar mitjançant baixes dels
crèdits de partides de despeses i 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 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:
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1/ Suplements de crèdit:
Aplicació pressupostària

Nom

Consignació inicial

2017/1/334/13002/01

Altres remuneracions – personal laboral fix

2017/1/334/2260900/01
2017/1/341/4800028/01
2017/1/4311/2279903/01
2017/1/920/2120007/01

Despeses diverses promoció cultural
Subvenció nominativa: Club Deportiu Riudoms
Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals
Reparació, manteniment i conservació : Ajuntament

Total suplements de crèdits :

Proposta
d’increment

Consignació definitiva

7.661,64
49.843,63
7.400,00
40.000,00
25.000,00

361,95
14.000,00
2.790,00
2.700,00
25.000,00

8.023,59
63.843,63
10.190,00
42.700,00
50.000,00

129.905,27

44.851,95

174.757,22

44.851,95

2/ Crèdits extraordinaris:
Aplicació pressupostària

Nom

2017/1/920/6410000/01
2017/1/341/4800045/01
2017/1/334/4800046/01
2017/1/920/6240000/01
2017/1/920/6230000/01
2017/1/323/6220009/01
2017/1/342/6290000/01
2017/1/153/6190100/01

Proposta de consignació

Despeses en aplicacions informàtiques
Subvenció nominativa Societat de Caçadors
Subvenció nominativa CERAP – 25 anys Diables
Inversió brigada municipal: elements de transport
Inverió brigada municipal: maquinària i utillatge
Obres Escola Beat Bonaventura
Complex Esportiu de Tarragona – Federació Catalana de Futbol
Obres en carrers nucli antic

16.209,80
800,00
2.000,00
38.500,00
12.000,00
116.308,00
263.266,12
461.692,00
910.775,92

Total altes crèdits :

910.775,92

3/ Generació de Crèdits:
Aplicació pressupostària

2017/1/338/2260905/01
2017/1/323/6220009/01
2017/1/153/6190100/01
2017/1/920/6190004/01

Nom

Proposta de consignació

Altres despeses – Festes Locals
Obres Escola Beat Bonaventura
Obres en carrers nucli antic
Obres de Millora nucli antic

31.000,00
50.000,00
240.308,00
150.000,00
471.308,00

Total altes crèdits :

471.308,00

Finançament que es proposa:
1/ Baixa de crèdits:
Partida

Nom

2017/1/334/15300/01
2017/1/334/4800020/01
2017/1/912/2330000/01

Complement de dedicació especial
Subvenció nominativa: Colla Gegantera Riudoms
Altres indemnitzacions – assistències òrgans col.legiats

2017/1/920/12000/01

Sous del grup A1

Consignació
Proposta de baixa Consignació
inicial
definitiva
918,10
361,95
556,15
2.700,00
2.700,00
0,00
55.000,00
44.917,32

10.000,00
5.469,92

45.000,00
39.447,40
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2017/1/920/12003/01
2017/1/920/12100/01
2017/1/920/12101/01
2017/1/920/13108/01
2017/1/920/13109/01
2017/1/920/13110/01
2017/1/920/13111/01
2017/1/920/15000/01

Retrib.bàsiques – sous del grup C1
Retrib.complementàries – complement destí
Retrib.complementàries – complement específic
Retrib.bàsiques personal lab.temporal: brigada mpal
Altres remuneracions personal lab.temporal: brigada mpal
Retrib.bàsiques personal lab.temporal: serveis adm.
Altres remuneracions personal lab.temporal: serveis adm.
Productivitat

34.463,02
60.592,13
71.271,63
160.340,30
77.138,58
109.787,19
38.197,84
41.256,49

3.853,50
6.215,04
8.752,43
14.645,20
5.354,80
5.130,56
1.857,56
1.520,79

30.609,52
54.377,09
62.519,20
145.695,10
71.783,78
104.656,63
36.340,28
39.735,70

696.582,60

65.861,75

630.720,85

Total baixes de crèdits :

65.861,75

2/ Nous ingressos:
Partida

Nom

2017/1/34904/01
2017/1/46100/01
2017/1/75030/01
2017/1/76100/01
2017/1/76110/01
2017/1/76150/01
2017/1/91300/01

Preu Públic ingressos Cultura
Subvencions Diputació
Subvenció Generalitat – Conveni Ensenyament
Subvenció Diputació – PAM 2017
Subvenció Diputació – Obres Millora Nucli Antic
Subvenció Diputació – Construcció element festiu
Préstecs rebuts a llarg termini

Total transferències de crèdits :

Consignació inicial

Proposta increment

Consignació
definitiva

0,00
159.031,46
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00

4.000,00
17.000,00
50.000,00
240.308,00
150.000,00
8.000,00
891.766,12

4.000,00
176.031,46
50.000,00
240.308,00
150.000,00
8.000,00
903.766,12

171.031,46

1.361.074,12

1.532.105,58

1.361,074,12

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.
5/. APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA OPERACIÓ
D’ENDEUTAMENT DEL QUADRE D’INVERSIONS DE L’EXERCICI DE 2017
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, Montse Corts, 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 903.766,12
€ per tal de finançar les inversions previstes en el pressupost de l’exercici 2017:
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“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 903.766,12 €, pel finançament del pla d’inversions previst en el pressupost en
l’exercici de 2017.
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 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,que
aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
3.- CARACTERÍSTIQUES DE L'OPERACIÓ D'ENDEUTAMENT
Import total: 903.766,12 € que dividira de la següent forma:
Lot 1: 451.883,06 €
Lot 2: 451.883,06 €
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 16 de setembre de 2016, 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 16 de setembre de 2016, 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 16 de
setembre de 2016, 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.
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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
1. 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.
2. Les proposicions es presentaran al Registre d’entrada de la Corporació, o es remetran per
correu certificat.
3. 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 2017.
EL SOBRE, inclourà:
1. Declaració responsable de qui signa la proposta que té les facultats suficients per a la
signatura de l’operació i d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament,
l’AEAT i la Seguretat Social.
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
4. 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 16 de setembre de 2016, 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.

3. 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.
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4. L’acceptació de les ofertes i la formalització de l’operació d’endeutament, queda condicionada
a l’aprovació definitiva d’un tercer expedient de modificació de crèdits en el pressupost per a
l’exercici de 2017, on es doten a pressupost 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.”

6/. APROVACIÓ INICIAL DE LA 2a MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE
L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS PER L’ANY 2017
El Ple de l’Ajuntament acorda, amb l’abstenció 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, Montse Corts, Sergi Pedret, Mireia Massó, Jordi
Ortiz, Marcel·lí Garriga i l’Alcalde-President, això que segueix:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la 2a modificació de la plantilla de l'Ajuntament de
Riudoms per l'any 2017, que afecta únicament a la "DENOMINACIÓ" d'algunes
places de personal laboral, en el sentit d'eliminar aquelles connotacions que no són
pròpies de la Plantilla de Personal, quedant definida de la següent manera:
PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE RIUDOMS PER
A L'ANY 2017 APROVADA I VIGENT
DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL
Capatàs brigada d'obres
Electricista - fontaner
Electricista - fontaner
Operari jardiner
Operari d'obres
Operari de serveis
Operari d’obres
Operari de serveis
Operari de neteja
Operari de serveis
Operari de serveis diversos

CATEGORIA
Oficial 1a.
Oficial 2a.
Oficial 1a.
Oficial 1a.
Oficial 1a.
Oficial 2a.
Peó Especialista
Peó Especialista
Peó Especialista
Peó Ordinari
Peó Ordinari

NÚM. PLACES
1
1
1
2
1
3
2
1
1
4
8
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Dinamitzador de joventut
Director/a Llar d’Infants
Educador/a Llar d’Infants
Auxiliar Llar d’Infants
Conserge
Ordenança
Tècnic Informàtic
Auxiliar administratiu/va
Netejador/a de dependències
Gestor Cultural
Responsable d’arxiu i biblioteca
Netejador/a viària
Coordinador de serveis
Assessor/a Jurídic
Arquitecte
Arquitecte tècnic
Tècnic auxiliar de joventut
Tècnic auxiliar de cultura i festes
Cap dels Serveis Jurídics
Cuiner/a
Auxiliar de cuina
Coordinador/a de menjador
Monitor/a de menjador

Peó Ordinari
Mestra Ed. Infant.
Tècnic Especialista
Tècnic Auxiliar
Peó Especialista
Subaltern
Tècnic Mig
Tècnic Auxiliar
Peó Neteja
Tècnic Especialista
Tècnic Auxiliar
Peó Neteja
Tècnic Mig
Llicenciat dret
Llicenciat/da
Tècnic Mig
Tècnic Auxiliar
Tècnic Auxiliar
Llicenciat/da dret
Subaltern
Subaltern
Tècnic Auxiliar
Tècnic Auxiliar

1
1
8
2
1
1
1
7
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE RIUDOMS PER
A L'ANY 2017 AMB LES MODIFICACIONS PROPOSADES.
DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL
Electricista - fontaner
Electricista - fontaner
Operari jardiner
Operari d'obres
Operari de serveis
Operari d’obres
Operari de serveis
Operari de neteja
Operari de serveis
Operari de serveis diversos
Dinamitzador de joventut
Director/a Llar d’Infants
Educador/a Llar d’Infants
Auxiliar Llar d’Infants
Conserge
Ordenança
Tècnic Informàtic
Auxiliar administratiu/va

CATEGORIA
Oficial 2a.
Oficial 1a.
Oficial 1a.
Oficial 1a.
Oficial 2a.
Peó Especialista
Peó Especialista
Peó Especialista
Peó Ordinari
Peó Ordinari
Peó Ordinari
Mestra Ed. Infant.
Tècnic Especialista
Tècnic Auxiliar
Peó Especialista
Subaltern
Tècnic Mig
Tècnic Auxiliar

NÚM. PLACES
1
1
2
1+1=2
3
2
1
1
4
8
1
1
8
2
1
1
1
7+1=8

23

Netejador/a de dependències
Gestor Cultural
Responsable d’arxiu i biblioteca
Netejador/a viària
Coordinador de serveis
Assessor/a Jurídic
Arquitecte
Arquitecte tècnic
Tècnic auxiliar de cultura i festes
Cap dels Serveis Jurídics
Cuiner/a
Auxiliar de cuina
Coordinador/a de menjador
Monitor/a de menjador

Peó Neteja
Tècnic Especialista
Tècnic Auxiliar
Peó Neteja
Tècnic Mig
Llicenciat dret
Llicenciat/da
Tècnic Mig
Tècnic Auxiliar
Llicenciat/da dret
Subaltern
Subaltern
Tècnic Auxiliar
Tècnic Auxiliar

8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

Segon.- NOTIFICAR el present acord als possibles interessats i donar-li publicitat de
conformitat amb allò que disposen els articles 28 i 57 del Decret 214/1990,
sotmetent-lo a informació pública durant el termini de 15 dies mitjançant Anunci
publicat al BOP de Tarragona i al Tauler d'Anuncis de la Corporació durant els quals
es podran presentat al·legacions. Transcorregut aquest termini si no se'n presenta
cap l'acord esdevindrà definitiu i es publicarà el Text íntegre de la modificació de la
plantilla aprovada.
7/. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS SOBRE COMUNICACIONS REALITZADES
MITJANÇANT LA XARXA RESCAT EN L’ÀMBIT DELS VIGILANTS MUNICIPALS
El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, això que segueix:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Departament d'Interior de la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Riudoms sobre les comunicacions
realitzades mitjançant la xarxa rescat en l'àmbit dels vigilants municipals, segons el
document que consta a l'expedient.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde Josep M. Cruset Domènech per tal que signi el
Conveni en nom i representació de l'Ajuntament de Riudoms, i procedir a la seva
inscripció al Registre de Convenis corresponent.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’alça la sessió a les vint hores i trenta
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,

Josep M. Cruset Domènech

La secretària,

Carmen Alcoverro Beltrán
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