
AJUNTAMENT DE REUS
                                                                                                                                                                                      

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE REUS

Núm.: 08/2017

Caràcter: extraordinari   
Data: 23.06.2017
Horari: de 9:50  a 10:14 hores
Lloc: Saló de Plens del Palau Municipal 

Hi assisteixen:

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president 
Xavier Angelergues Abellà 
Marc Arza Nolla  
Montserrat Caelles Bertran
Jordi Cervera Martínez
Oriol Ciurana Zaragoza
Maria Dolors Compte Llusà 
Mariona Cuadrada Monteverde
Sebastià Domènech Bosch 
Joaquim Enrech Garola
Edgar Fernández Blázquez
Guillermo Figueras Talarn
Montserrat Flores Juanpere
Sandra Guaita Esteruelas  
Josefa Labrador Barrafón
Noemí Llauradó Sans
Marta Llorens Pérez
Andreu Martín Martínez
Ana Isabel Martínez Serrano
Hipòlit Monseny Gavaldà   
Damián Morales Arcas
Marta Puig Bertran 
Daniel Rubio  Angosto, 
Juan Carlos Sánchez Martínez
Maria Dolors Sardà Lozano
Montserrat Vilella Cuadrada

S'ha excusat:

Maria del Carmen Pozuelo Blanco 

Jaume Renyer Alimbau, secretari general
Baldomero Rovira López, interventor  
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M. Rosa Ferré Amador, adjunta a la Secretaria General

ORDRE DEL DIA

Intervenció. Resolució de les al·legacions presentades a l'expedient del Pressupost
General de l'exercici 2017.
 
Desenvolupament de la sessió 

Les intervencions orals realitzades en aquesta sessió per l’alcalde, regidors i, en el seu
cas, el secretari i l’interventor als diferents punts de l’ordre del dia assenyalats a l’acta
amb ES PRODUEIX DEBAT estan contingudes en suport digital àudio autenticat, amb la
incorporació de la signatura d’aquesta Secretaria General. Una vegada aprovat
l’esborrany de l’acta d’aquesta sessió, les esmentades intervencions orals quedaran
incorporades automàticament a l’acta, formant part, d’una manera intrínseca i
indissoluble, de l’esmentat document administratiu, d'acord amb els articles 26, 36,
70.2, 71 i 80.2 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre sobre procediment administratiu comú
de les administracions públiques, articles 17 i 18 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de
règim jurídic del sector públic, article 4 i disposició addicional primera sobre fe pública
i ús de signatura electrònica de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura
electrònica, procedint-se a la preceptiva publicació a la web municipal.  

Oberta la sessió per la presidència es passa a tractar l'únic tema de l'ordre del dia. 

Intervenció. Resolució de les al·legacions presentades a l'expedient del Pressupost General
de l'exercici 2017.

“Antecedents

El Ple de l'Ajuntament de Reus, en sessió del dia 12 d'abril de 2017 va vincular l'aprovació del
pressupost a una qüestió de confiança.

Transcorregut el termini d'un mes des de la data d'aquell acord, sense que se n'hagi presentat
cap moció de censura en els termes previstos a l'art. 197 bis de la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, del Règim Electoral General (LOREG), per tant, s’entén atorgada la confiança a l’Alcalde
i resta aprovat, amb caràcter inicial, el projecte de pressupost presentat al Ple de l’Ajuntament
de Reus, en virtud del previst en el citat precepte.

Aquest acord va ser exposat al públic als efectes de la presentació de reclamacions durant
15 dies hàbils, previ anunci al Butlletí oficial de la província en el núm. 95 de 18 de maig de
2017, termini que va finalitzar el dia 8 de juny de 2017.

Contra aquest acord d’aprovació inicial s’han presentat les següents al·legacions, per ordre
de registre d’entrada:
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1) Al·legació amb núm. de registre d’entrada 23.680 del dia 26 de maig de 2017, presentada
pel senyor BPM, en representació de l’entitat política denouReus.

Aquesta reclamació es fonamenta la necessitat de reservar una dotació de fins a 750.000 €
per a què mitjançant un procés de participació ciutadana, es decideixi el destí d’aquests
recursos.

2) Al·legació amb núm. de registre d’entrada 24.902 del dia 1 de juny de 2017, presentada
pel senyor PALL, en nom propi i en representació de la secció sindical de la Confederación
General del Trabajo a l’Ajuntament de Reus.

La reclamació es fonamenta en la manca de negociació prèvia de la Plantilla de Personal i de
la Relació de llocs de Treball.

3) Al·legació amb núm. de registre d’entrada 25.100 del dia 2 de juny de 2017, presentada
pel senyor JRMB, en nom propi.

La reclamació fa menció a què el pressupost no contempla una partida per a atendre una
expropiació forçosa de l’immoble afectat pel planejament urbanístic ubicat al carrer Sant
Jaume, núm. 25 de Reus.

4) Al·legació amb núm. de registre d’entrada 26.418 del dia 7 de juny de 2017, presentada
pel senyor CPC, en representació de la formació política Demòcrates de Catalunya.

La reclamació manifesta que existint una partida al pressupost relativa a les aportacions a
associacions de caràcter supramunicipal, en concret a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), es facin efectius els pagaments pendents així com la referida a
l’exercici 2017, així com es procedeixi a la instal·lació d’una estelada i un cartell a una
plaça/rotonda d’entrada a Reus.

Fonaments de Dret

La totalitat dels escrits han estat presentats en temps i forma, segons disposa l’art. 169.1 del
RDLeg 2/2004, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), per la qual cosa s’han d’admetre a tràmit.

Caldria, per a donar resposta adequada a la resolució de les reclamacions distingir entre
les fonamentades en els motius taxats previstos a l’article 170.2 del RDLeg 2/2004, que
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), de la resta de
reclamacions que no es fonamenten en el previst en l’esmentat article.

Les reclamacions 1 i 4 no es troben en cap dels supòsits previstos a l’art. 170.2 del TRLRHL,
les qual únicament poden ser:

a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en el TRLRHL.
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b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d'obligacions exigibles a l'entitat local,
en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.

c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació amb les despeses
pressupostades o bé d'aquests respecte a les necessitats per les quals estigui previst.

En conseqüència, tenint en compte que el seu contingut no es troba en cap dels supòsits
previstos a la normativa d’hisendes locals, no es poden atendre i han de ser desestimades
íntegrament.

Pel que fa a la reclamació número 2, relativa a la manca de negociació col·lectiva del
contingut de la Plantilla i de la Relació de llocs de treball, cal clarificar en primer lloc que la
Relació de llocs de Treball no forma part de l’expedient del pressupost general i que per
tant, no pot ser objecte de reclamació un expedient que no va ser objecte d’aprovació pel
tràmit descrit a la part dels antecedents.

En relació a la Plantilla, cal dir que dir que el contingut de l’expedient del Pressupost
General es troba definit als articles 164 a 168 del RDL 2/2004 TRLRHL i als articles 18 i 19
del RD 500/1990 de desenvolupament de la Llei 39/1988 Llei reguladora de les hisendes
locals, també cal considerar el previst a la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat Pressupostària i
sostenibilitat financera i a l’article 11 del Reglament que desenvolupa aquesta Llei.

En relació a la normativa citada, cal dir que a l’expedient consta la documentació legal
requerida, i que la seva tramitació s’ha ajustat al previst al TRLRHL, i en relació a la
negociació del seu contingut, consta a l’expedient Acta de la reunió entre l’Ajuntament de
Reus i els representants del seu personal del dia 14 de desembre de 2016, on figura a
l’ordre la proposta i el debat sobre la Plantilla de personal per a l’exercici 2017, l’acta recull
l’explicació del contingut de les modificacions proposades i la negociació sobre les mateixes,
en que finalment la proposta de l’Ajuntament és la incorporada a l’expedient del pressupost
general.

Cal fer constar també que el senyor PALL, assistent en aquesta reunió a la Mesa de
negociació és delegat LOLS de la CGT, això vol dir que pot assistir a les reunions amb veu
però sense vot.

Per tant, tenint en compte que l’expedient del Pressupost General de l’exercici 2017, ha
seguit la seva elaboració i aprovació els tràmits previstos al TRLRHL, cal desestimar la
reclamació número 2 formulada contra aquest acord.

En relació a l'al·legació núm. 3, cal dir que la reclamació relativa la dotació pressupostària
per a fer front a una expropiació forçosa d’un immoble de la seva propietat ubicat al carrer
Sant Jaume, 25, els antecedents administratius que consten sobre aquest extrem són els
següents:
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a) Instància de 31 d’octubre de 2016, amb núm. de registre d’entrada 46.141 en què es
sol·licita que es faci una dotació pressupostària al pressupost de l’exercici de 2017
per tal d’iniciar un expedient d’expropiació segons el previst al PGOU.

b) Instància de 2 de desembre de 2016 reiterativa del contingut de la instància anterior.

c) Resolució de la Regidoria delegada de l’Àrea d’urbanisme de 7 de desembre de 2016
on s’insta a l’interessat a un aclariment de millora del contingut de la seva sol·licitud
per tal d’interpretar que si es demana una expropiació pel Ministeri de la Llei o bé un
acord expropiatori per mutu acord fora del marc de l’art. 114 del Decret Legislatiu
1/2010 de 3 d’agost.

d) Instància de 28 de desembre de 2016, amb núm. de registre d’entrada 54.109 en
què l’interessat manifesta expressament: “Aquesta petició puntual no comporta la pe-
tició del formalisme legal de art. 114 del RD 2010, de Ministeri de la Llei.”

Cal recordar que la petició prevista a l’art. 114 del Decret Legislatiu 1/2010 implica la
possibilitat que els titulars dels béns poden advertir l’administració competent en la matèria
de llur propòsit d’iniciar l’expedient d’apreuament, si l’administració que pertoqui no inicia
l’expedient d’expropiació en el termini de dos anys posteriors a l’advertiment formulat, els
titulars dels béns poden presentar el full d’apreuament corresponent, moment en què
l’expedient d’expropiació s’inicia per ministeri de la llei i al qual s’entén referida llur
valoració, llevat que es donin alguna de les excepcions previstes a l’apartat 4 del citat art.
114.

En conseqüència, i a la vista dels antecedents administratius, no es troba ni tan sols
formulada la petició prevista a l’art. 114 del Decret Legislatiu 1/2010, per la qual cosa, el
titular de l’immoble no es pot considerar titular d’un dret legítim respecte del qual
l’expedient del Pressupost General ha estat omès el crèdit necessari per al compliment
d'obligacions exigibles a l'entitat local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol
legítim, segons preveu a l’art. 170.2 del TRLRHL, i això determina la desestimació íntegra de
la reclamació presentada pel senyor JRMB.

Vist l’informe de l’Interventor General.

“Amb aquests antecedents, es proposa al Ple de la Corporació els següent:

Primer. Desestimar íntegrament la totalitat de les reclamacions presentades contra el
Pressupost General de 2017 i els seus annexes per les causes i els motius que consten a la
part expositiva del present acord

Segon: Publicar el pressupost definitivament aprovat en el Butlletí Oficial de la Província del
Pressupost resumit per capítols així com la plantilla del personal.

Tercer. Simultàniament a la tramesa de l’edicte esmentat al punt anterior, i d’acord amb allò
disposat a l’article 169.4 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es
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remetrà còpia del Pressupost definitivament aprovat, a les administracions autonòmica i
estatal.”

EL SR. ENRECH EXPLICA EL TEMA I ES PRODUEIX DEBAT 

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 13 vots a favor ((PdeCAT)-CiU: Srs./Sres. Pellicer,
Vilella, Monseny, Arza, Sardà, Enrech, Caelles;  ERC-MES-MDC-AVANCEM: Sres. Llauradó i Flores;
AREUS: Srs. Cervera i Rubio; PP: Sr. Domènech i Sra. Compte) 6 vots en contra (CUP: Srs./Sres.
Llorens, Fernández, Cuadrada, Angelergues, Ciurana, Puig) i 7 abstencions (C'S: Srs./Sres.
Sánchez, Morales, Figueras,  Labrador; PSC-CP: Srs./Sres. Martín, Martínez, Guaita).

I, sense més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc
aquesta acta amb el vistiplau de l’alcalde president.

L’alcalde                                                           El secretari general 
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