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ACTA DE LA SESSIÓ extraordinària núm.
L'AJUNTAMENT EL DIA 07/11/2011.

12

REALITZADA PER

PLE DE

A la Casa Consistorial de Barberà del Vallès, essent les 19:00 hores del dia 07/11/2011, sota
la presidència de la senyora alcaldessa, per tal de realitzar sessió extraordinaria de PLE DE
L'AJUNTAMENT, en primera convocatòria, es reuneixen:
ASSISTENTS A LA SESSIÓ:
ANA DEL FRAGO BARÉS ; ALCALDESSA PRESIDENTA (PSC)
ANTONIO BÁEZ BALBUENA ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
CRISTINA CONDE REGIDOR ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
XAVIER GARCÉS TRILLO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
MÓNICA MAYA GONZÁLEZ ; TINENTA D'ALCALDE (PSC)
IGNACIO NAVARRO CASTRO ; TINENT D'ALCALDE (PSC)
ELVIRA MAZA MARTÍNEZ ; REGIDORA (PSC)
JOAN COLOMER GALLEGO ; REGIDOR (PSC)
MERCÈ CUADRADO SETÓ ; REGIDORA (PSC)
JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ ; REGIDOR (PCPB)
MARGARITA ALBERT GRACIA ; REGIDORA (PCPB)
SILVIA FUSTER ALAY ; REGIDORA (PCPB)
CARMINA PÉREZ BARROSO ; REGIDORA (PCPB)
JAIME FERNÁNDEZ PÉREZ ; REGIDOR (PP)
ADOLFO GALLEGO SERRANO ; REGIDOR (PP)
CRISTINA DEL VALLE BAUTISTA ; REGIDORA (PP)
JOSÉ BERTOMEU OSORIO ; REGIDOR (PP)
PERE RAMON i NADAL ; TINENT D'ALCALDE (CiU)
TERESA COLOMER i MUR ; TINENTA D'ALCALDE (CiU)
JOSÉ LUÍS RIVERA ARIAS ; REGIDOR (ICV-EUiA)
MAITE BARRACHINA MARTÍNEZ ; REGIDORA (ICV-EUiA)
JOSÉ NÚÑEZ ALBA ; SECRETARI GENERAL ACCIDENTAL
NÚRIA CASTELLÀ i POUGET ; INTERVENTORA HABILITADA
ABSENTS:
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ORDRE DEL DIA
SERVEIS ECONÒMICS
1.APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES
1.01.- EXP.: HAVV2011/03. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS
PER A L'ANY 2012.
2.APROVACIÓ CALENDARI FISCAL
2.01.- EXP.: HAVV2011/02. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L'ANY
2012.
3.MODIFICACIÓ CRÈDITS
3.01.- EXP.: IPMC 11/012. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 12 PER
TRANSFERÈNCIES.
3.02.- EXP.: PME 04/11. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 04/11 PME AMB
SUPLEMENT DE CRÈDIT.
4.APROVACIÓ PLURIANUALITAT
4.01.- EXP.: IPDI 11/030. APROVACIÓ DE LA PLURIANUALITAT DE LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA IEM MARIA REVERTER.
5.MODIFICACIÓ
5.01.- EXP.: XXXX. MODIFICACIÓ BASES CONTRACTE LLOGUER NAU
INDUSTRIAL C. TORRENT TORTUGUER 42-52, NAU 5.

DICTÀMENS
1

APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES

1.1

EXP.: HAVV2011/03. APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS I PREUS
PÚBLICS MUNICIPALS PER A L'ANY 2012.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES
DELS TRIBUTS I PREUS PÚBLICS MUNICIPALS PER A L'ANY 2012.
Expedient: HAVV2011/03.
ANTECEDENTS DE FET
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
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En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
FONAMENTS DE DRET
1. El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 2. L’article 175 i següents del Reial Decret 2568/86, de 28 de
novembre, en què s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Corporacions locals.
3. Memòria del regidor d'Hisenda i l'informe de la Intervenció municipal.
De conformitat amb tot el que s’esmenta, el tinent d’alcalde regidor d’Hisenda proposa al Ple
d'aquest Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar provisionalment per a l’exercici 2012 i següents les modificacions de les
Ordenances fiscals que a continuació es llisten.
El text de les modificacions de l’Ordenança fiscal general consta a l’expedient com
document 1.
MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2012
1.- IMPOSTOS
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1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles (IBI)
Increment tipus impositiu del 4,3%
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Increment dels coeficients de situació en un 3,2%
1.4 Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO).
Modificació annex tarifes.
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU)
Increment del percentatge dels períodes en 3,2%
2.- TAXES
2.1 Ordenança reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius.
2.2 Ordenança reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.
2.3 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.
2.4 Ordenança reguladora de la Taxa
per recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
2.5 Taxa per serveis de cementiri municipal.
2.6 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula el dret sobre concessió de
plaques, distintius, patents i d’altres d’anàlogues.
2.7 Ordenança reguladora de la Taxa per prestacions de la Policia Local.
2.8 Taxa per la qual es regula els serveis dels mercats municipals i mercadet setmanal.
2.9 Ordenança reguladora de la Taxa de prestació del servei de llars d'infants municipals.
2.10 Ordenança reguladora de la Taxa per ocupació del sòl, subsòl i la volada de la via
pública.
2.11 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula els drets per reserva exclusiva
d’espai per aparcaments i parada de vehicles a les vies públiques.
2.12 Ordenança reguladora de la Taxa per la qual es regula les entrades de vehicles a
través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de
mercaderies de qualsevol mena.
2.13 Ordenança reguladora de la Taxa pel servei de les instal·lacions esportives
municipals.
2.14 Ordenança reguladora de la Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció
mecànica a les vies públiques.
2.16 Ordenança reguladora de la Taxa clavegueram.
2.17 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació del Centre Obert.
2.18 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’inspecció sanitària.
2.19 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de menjador a les llars
d’infants municipals.
2.20 Ordenança reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’autorització sanitària
de funcionament del sector carni minorista.
2.21 Taxa per la prestació de serveis d’autorització sanitària de funcionament per a
establiments on es realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing.
3.- PREUS PÚBLICS
3.1 Annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 i 18 de l’Ordenança general
reguladora dels Preus públics.
3.2 Ordenança reguladora del Preu públic per la prestació de serveis culturals.
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SEGON: Indicar que el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident
en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model
aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de
setembre de 2011:
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals
1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles
1.2 Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
1.4 Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana
4.1 Ordenança general reguladora de Contribucions Especials
TERCER: Exposar al públic en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament els acords provisionals
anteriors i les Ordenances modificades, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des
del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances esmentades, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
QUART: Els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances fiscals per a
l’exercici de 2012, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els
criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
2) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2011, es farà pública
l’adaptació del text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals
1.1 Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles
1.2 Ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
1.3 Ordenança reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
1.4 Ordenança reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
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1.5 Ordenança reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana
4.1 Ordenança general reguladora de Contribucions Especials
CINQUÈ: Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords definitius de
les Ordenances modificades, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2) del Decret 94/1995,
de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’Hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 11
Vots en contra: 6
Abstencions: 4
_____________________
2

APROVACIÓ CALENDARI FISCAL

2.1

EXP.: HAVV2011/02. APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A
L'ANY 2012.

APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L'ANY 2012.
Expedient: HAVV2011/02.
ANTECEDENTS DE FET
Amb la finalitat de dur a terme la recaptació dels tributs de caràcter local, l’Ajuntament ha
d’establir el calendari fiscal per a l’exercici 2012 que fixa els períodes per a l’ingrés dels
tributs de cobrament periòdic i, els seus terminis de cobrament.
FONAMENTS DE DRET
1. El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refòs de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
2. El Reial Decret Legislatiu 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el Reglament general de
recaptació.
3. La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
4. L’article 175 i següents del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
Corporacions locals.
De conformitat amb tot el que s’esmenta, el tinent d’alcalde regidor d’Hisenda proposa
l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER: Aprovar el calendari fiscal, que fixa els períodes per a l’ingrés dels padrons fiscals
de l’any 2012 de la forma com segueix:

7

A) PERÍODE VOLUNTARI


Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI)
1a. fracció de la quota anual: del 5 de març al 7 de maig
2a. fracció de la quota anual: del 5 de març al 5 de juliol
3a. fracció de la quota anual: del 5 de maig al 5 de setembre



Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Del 5 de març al 7 de maig



Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
1a. meitat de la quota anual: del 5 de juliol al 5 de setembre
2a. meitat de la quota anual: del 5 de juliol al 5 de novembre



Cànon de conservació del cementiri municipal (CEMENTIRI)
Del 5 de setembre al 7 de novembre



Taxa per la qual es regulen les entrades de vehicles a través de les voreres (GUALS)
Del 5 de març al 7 de maig



Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids
urbans (ESCOMBRARIES)
Pagament bimestral

Notes:
- Optativament, tant per a l’IBI com per a l’IAE, en el primer termini de cobrament podrà
ésser abonada la totalitat de la quota anual.
B) PERÍODE EXECUTIU
Transcorregut el termini per a l’ingrés dels tributs municipals en període voluntari, s’iniciarà
el període executiu que determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs que
corresponguin en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària i, en el seu cas, de les costes del procediment de constrenyiment.
SEGON: Donar publicitat al present acord, mitjançant Edicte publicat al Butlletí Oficial de la
Província i al Tauler d’edictes de l’Ajuntament.

APROVAT PER UNANIMITAT PELS MEMBRES PRESENTS
_____________________
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3

MODIFICACIÓ CRÈDITS

3.1

EXP.: IPMC 11/012. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 12 PER
TRANSFERÈNCIES.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 12 PER TRANSFERÈNCIES.
Expedient: IPMC 11/012.
Vista la memòria elaborada pel Regidor d’hisenda en què es manifesta la necessitat de
modificar el pressupost de l’exercici 2011.
Atès que per atendre aquestes necessitats les consignacions pressupostàries són insuficients, i
que la part dels fons necessaris per a finançar els increments de les aplicacions
pressupostàries esmentades a la memòria es poden obtenir per transferències de crèdit entre
aplicacions pressupostàries.
Atès que les aplicacions pressupostàries a disminuir corresponen a despeses que no és
necessària la seva execució o poden ser reduïdes sense pertorbar els serveis corresponents.
Vist l’informe núm. 62 de la Intervenció municipal.
FONAMENTS DE DRET
Vistos els articles 169 a 180 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.
Vistos els articles 34, 40 a 42 i 45 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
Vistes les bases 7 a 10 de les Bases d’execució del Pressupost municipal per a l’exercici
2011.
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de crèdit número 12 del Pressupost municipal
2011 per transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferent àrea de despesa
següent:
DISMINUCIONS
Aplicació
Pressupostària
2011 230 011 31001

2011 410 133 60920

Concepte
Serveis econòmics.
Interessos crèdits
TOTAL CAP. III

Parking Can Serra
TOTAL CAP. VI

INCREMENTS
Import baixa

Aplicació
Pressupostària

Concepte

130.000,00 €2011 004 231 22699 Activitats Pla de Barris
Serveis generals.
130.000,00 €
2011 200 920 22604 Despeses jurídiques
Serveis generals.
100.000,00 €2011 200 920 22705 Eleccions i estadístiques
Jutjat de Pau.
100.000,00 €
2011 200 929 22201 Comunicacions postals

Import alta
350,00 €
119.385,00 €
2.200,00 €
1.500,00 €
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OAC. Comunicacions
2011 280 925 22201 postals
2011 410 942 70000

Sobreeixidor Torrent
de Can Gorgs
TOTAL CAP. VII

7.600,00 €

111.035,00 €2011 440 920 22700 Obres. Neteges
10.000,00 €
111.035,00 €
2011 531 920 22700 Educació. Neteges
200.000,00 €
TOTAL CAP. II 341.035,00 €

TOTAL BAIXES

341.035,00 €

TOTAL ALTES

341.035,00 €

SEGON: Exposar l’expedient de modificació de crèdit a informació pública per un període de
quinze dies, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, per tal que els interessats puguin examinar-lo i
presentar, si s’escau, reclamacions davant el Ple Municipal.
TERCER: Si durant el període d’informació pública no s’hi presenten reclamacions,
l’expedient de modificació de crèdit es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d’adoptar un nou acord, i es publicarà un resum de la mateixa per capítols al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 11
Vots en contra: 4
Abstencions: 6
_____________________
3.2

EXP.: PME 04/11. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 04/11 PME AMB
SUPLEMENT DE CRÈDIT.

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 04/11 PME AMB SUPLEMENT DE CRÈDIT.
Expedient: PME 04/11.
Vist l’informe de la modificació de crèdit 04/11 del Coordinador d’Instal·lacions Esportives
Municipals del Patronat Municipal d’Esports (PME) on especifica la necessitat de
suplementar determinades partides pressupostàries mitjançant romanent líquid de tresoreria.
Vist l’informe proposta de resolució de la modificació de crèdit 04/10 del President del PME.
FONAMENTS DE DRET
Vistos els articles 169 i 177 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.
L’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que quan s’hagi de
realitzar una despesa que no pugui demorar-se fins al següent exercici i el crèdit consignat en
el pressupost d’un organisme autònom sigui insuficient o no ampliable, el president, com a
òrgan competent segons els Estatuts del Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de
Barberà, ordenarà la incoació de l’expedient de concessió de suplement de crèdit.

10

El mateix precepte del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, especifica que els
suplements de crèdit podran finançar-se, entre altres recursos, mitjançant romanent líquid de
tresoreria.
Vistos els articles 34 a 38 i 45 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
Vistes les bases 7 a 10 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per a l’exercici
2010.
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient PME 04/11 de la modificació de crèdit 04/11 del
Patronat Municipal d’Esports, mitjançant suplement de crèdit, finançat amb romanent líquid
de tresoreria, amb el detall següent:
INCREMENTS
Aplicació
pressupostària

Concepte

Import

FINANÇAMENT
Aplicació
Concepte
pressupostària

Millores i conservació
9.257,71 €
edificis i construcció
Romanent
2011 550 87001
tresoreria
Maquinària
2011 550 341 63000
14.701,10 €
instal·lacions i utillatge
TOTAL INCREMENTS
23.958,81 € TOTAL FINANÇAMENT
2011 550 341 21200

Import
líquid

de

23.958,81 €
23.958,81 €

SEGON: Exposar l’expedient de modificació de crèdit a informació pública per un període de
quinze dies, a comptar de l’endemà de la publicació de l’edicte corresponent en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, per tal que els interessats puguin examinar-lo i
presentar, si s’escau, reclamacions davant el Ple Municipal.
TERCER: Si durant el període d’informació pública no s’hi presenten reclamacions,
l’expedient de modificació de crèdit es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d’adoptar un nou acord, i es publicarà un resum de la mateixa per capítols en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.
VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 17
Vots en contra:
Abstencions: 3
_____________________
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4

APROVACIÓ PLURIANUALITAT

4.1

EXP.: IPDI 11/030. APROVACIÓ DE LA PLURIANUALITAT DE LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA IEM MARIA REVERTER.

APROVACIÓ DE LA PLURIANUALITAT DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE LA
IEM MARIA REVERTER.
Expedient: IPDI 11/030.
Vist l’informe proposta de resolució de l’aprovació de l’expedient plurianual de la
contractació per a la prestació dels serveis esportius, recepció i atenció al client, manteniment
i control, i conducció de la IEM Maria Reverter.
FONAMENTS DE DRET
Vist l’article 174 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.
Vistos els articles 79 a 88 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa
el Capítol I del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de Pressupostos.
Vista la base 38 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal per a l’exercici 2011.
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar la proposta de despesa plurianual per a la contractació de la prestació dels
serveis esportius, recepció i atenció al client, manteniment i control, i conducció de la
Instal·lació Esportiva Municipal Maria Reverter, i establir i aprovar les anualitats i imports
següents, i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries corresponents als exercicis 2012,
2013, 2014 i 2015.
CONCEPTES

1r any

2n any

3r any

4t any

Valor estimat del contracte

392.212,13 €

400.346,95 €

408.725,82 €

417.356,06 €

7.379,37 €

7.600,75 €

7.828,77 €

8.063,63 €

53.994,60 €

54.960,77 €

55.955,91 €

56.980,91 €

453.586,10 €

462.908,47 €

472.510,50 €

482.400,60 €

IVA 8% (sobre les activitats que tributen
amb un 8% IVA)
IVA 18% (sobre les activitats que tributen
amb un 18% IVA)
TOTAL PRESSUPOST

Aquests imports podran ser actualitzats segons l’IPC corresponent.
SEGON: Adoptar el compromís de dotar amb crèdit suficient les aplicacions pressupostàries
corresponents als exercicis 2012 a 2015.
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VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 11
Vots en contra: 4
Abstencions: 6
_____________________
5

MODIFICACIÓ

5.1

EXP.: XXXX. MODIFICACIÓ BASES CONTRACTE LLOGUER NAU
INDUSTRIAL C. TORRENT TORTUGUER 42-52, NAU 5.

MODIFICACIÓ BASES CONTRACTE LLOGUER NAU INDUSTRIAL C. TORRENT
TORTUGUER 42-52, NAU 5.
Atès el contracte de lloguer, del local propietat municipal ubicat al Cl Torrent Tortuguer
42-52 nau 5, amb la raó social Associats MRE SL, en el seu punt quart s’estableix la renda
mensual que haurà d’abonar la societat arrendatària.
Atesa la sol·licitud d’Associats MRE SL en la qual documenta la falta de liquidesa per fer
front al pagament del lloguer i en la qual reflexa el compromís d’abonar en el termini d’un
any el 50% del deute contret, proposant la derogació de la diferència i rebaixar la quota
mensual a 1.400 €.
Vist l’informe d’intervenció.
S’ACORDA:
PRIMER: Acceptar la proposta de la raó social Associats MRE SL, modificant les bases del
contracte de lloguer de la nau ubicada al Cl Torrent Tortuguer 42-52 nau 5, en el seu punt
quart, i establir una quota mensual a partir de maig de 2011 de 1.400,00 €.
SEGON: Aprovar la proposta de liquidar el 50% del deute, que ascendeix a 37.402,56, en el
termini d’un any segons el calendari següent:
Novembre 2011
Gener 2012
Març 2012
Maig 2012
Juliol 2012

9.350,64 €
9.350,64 €
9.350,64 €
9.350,64 €
7.000,00 € (mensualitats de 1.400,00 € de maig a setembre 2011)

TERCER: Derogar el 50% restant del deute.
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VOTACIÓ:
Aprovat amb el resultat següent:
Vots a favor: 17
Vots en contra:
Abstencions: 4
_____________________

I, no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidència va declarar finalitzat l'acte, i va
aixecar la sessió a les 21:35 hores, de la qual s'estén l'acta que, en la versió catalana present
es transcriu en
folis de paper especialment habilitats a aquest efecte, números
, legalitzats tots ells amb el segell de la Corporació i que, un cop aprovada, autoritza amb la
seva signatura l'alcaldessa, amb mi, el secretari general accidental, que en dono fe.

L'ALCALDESSA-PRESIDENTA,

Ana del Frago Barés

EL SECRETARI GRAL. ACCTAL.,

José Núñez Alba

al

