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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLVEI

 Identificació de la sessió

Caràcter: extraordinari

Data: 30/04/2019

Horari: De les 19:15 hores a les 19:40 hores.

Lloc: Sala Centre Cívic La Patronal

L’Alcalde: Fèlix Sans Mañé + BELLVEI 

Regidors assistents:

- Sra. Eva Gómez López + BELLVEI

- Sr. Rafael Díaz Gómez + BELLVEI

- Sr. Gerard Colet Mañé + BELLVEI

- Sra. Carolina Granado Pleguezuelos + BELLVEI

- Sra. Mercedes Martín Navarro + BELLVEI

- Sra. Núria Güell del Campo PSC

- Sra. Ingrid Salas Batet PDeCat

- Sr. Valentín González Garcia PDeCat

- Sr. José Agustín Huerta Rodrigo PDeCat

- Sra. Ángeles Grande Robledillo PDeCat

 

Assistit pel Secretari de la Corporació, Manel Pahissa Casas, que dóna fe de l’acta, el qual fa  
constar que el Ple es constitueix vàlidament per existir el quòrum legal establert a l’article 90.1  
del RD 2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les Entitats Locals.

 La sessió ha estat  degudament  convocada obra l’acte  per  l’Alcaldia es  passa a tractar  el  
següent ordre del dia:

 ORDRE DEL DIA 

 1-  EXP.  2019/513  SORTEIG  MEMBRES  DE  LES  MESES  ELECTORALS  PER  LES 
ELECCIONS MUNICIPALS I PARLAMENT EUROPEU, 26 DE MAIG DE 2019.

2.-EXP.  2019/551  APROVACIÓ  DE  LA  DISTRIBUCIÓ  SUPERÀVIT  D’INVERSIONS 
FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2018.

3.- EXP. 2019/444 APROVACIÓ MASSA SALARIAL, ANY 2019.

4.-EXP. 2019/461 APROVACIÓ DEL RESUM NUMÈRIC GENERAL CORRESPONENT A LA 
RECTIFICACIÓ  DEL  PADRÓ  MUNICIPAL  D’HABITANTS  D’AQUEST  AJUNTAMENT, 
REFERIT A LA DATA 1 DE GENER DE 2019.

5.-  EXP.  2019/588  APROVACIÓ  DE  LA  PRESTACIÓ  ECONÒMICA  PER  INCAPACITAT 
LABORAL TRANSITÒRIA EN APLICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 54 DE LA LLEI 
6/2008 DE 3 DE JULIOL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’ESTAT PER L’ANY 2018.

 



 
Ajuntament de Bellvei

Es comprova l’assistència de membres suficients per a constituir vàlidament el ple, i l’alcalde 
declara oberta la sessió. 

 Desenvolupament de la sessió

 1-  SORTEIG  MEMBRES  DE  LES  MESES  ELECTORALS  PER  LES  ELECCIONS 
MUNICIPALS I PARLAMENT EUROPEU, 26 DE MAIG DE 2019  (EXP. 2019/513)

A fi de donar compliment amb allò que s'indica en l’article 26 de la vigent Llei orgànica 5/1985,  
de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), es procedeix al sorteig per a designar als 
presidents i vocals, titulars i suplents de les meses electorals de Bellvei, per a les eleccions 
convocades mitjançant  Reial  Decret  209/2019, d’1  d’abril,  pel  que es  convoquen eleccions 
locals  pel  26 de maig de 2019 i  el  Reial  Decret  206/2019 d’1 d’abril  de 2019, pel  que es  
convoquen eleccions pels diputats al Parlament Europeu pel 26 de maig de 2019. S’utilitza el  
programa  informàtic  APLICACIÓN  CONOCE  que  selecciona  de  forma  aleatòria  entre  els 
electors del cens, a les persones que han de formar part de la mesa.

 D’acord amb l’article 25.2 LOREG, en el supòsit de concurrència d’eleccions, la mesa electoral 
serà comuna per a totes elles.

 Acabat el sorteig, el Ple ACORDA:

 Primer.-  Designar  membres  titulars  i  suplents  de  les  meses  electorals  del  municipi  a  les 
persones elegides per sorteig, la relació de les quals consta degudament a l’expedient.

Segon.- Notificar, en el termini de 3 dies, la designació als interessats, a la qual s’acompanyarà  
un manual d’instruccions sobre les seves funcions.

 Tercer.- Trametre la relació dels membres titulars i suplents de les meses electorals a la Junta  
Electoral de Zona.

 Manifesta el Sr. Secretari que tots els regidors disposen els nomenaments dels membres de 
les Meses Electorals i que són els responsables de l’ús de les dades personals.

 

2.-  EXP.  2019/551  APROVACIÓ  DE  LA  DISTRIBUCIÓ  SUPERÀVIT  D’INVERSIONS 
FINANCERAMENT SOSTENIBLES 2018.

El Secretari dóna lectura del següent:

FETS 

1. Una vegada aprovada la liquidació de l’exercici 2018 cal tramitar l’expedient de la distribució 
del superàvit de la liquidació de l’exercici 2018 

2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de distribució de la liquidació així com encarregar a la 
secretaria intervenció l’emissió dels informes corresponents.

 FONAMENTS JURÍDICS

1.  L’article  12.5  de  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d'Estabilitat  pressupostària  i  
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per damunt dels 
previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute.

 2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha de 
destinar a reduir el nivell d'endeutament net.

 3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin el  
límit  d'endeutament  en  matèria  d'autorització  d'operacions  d'endeutament,  que  presentin 
superàvit  en termes de comptabilitat  nacional,  romanent  de tresoreria  positiu,  una  vegada 
descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament, que compleixin amb el període 
mig  de  pagament  previst  a  la  normativa  de  morositat  i  que  prevegin  una  capacitat  de 
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finançament en la liquidació de l'exercici 2018 podran destinar, en primer lloc el superàvit a 
absorbir,  si  s'escau,  despeses  pendents  d'aplicar  al  pressupost  i  a  continuació,  a  finançar 
inversions  financerament  sostenibles  sempre  amb  el  límit  de  la  previsió  de  capacitat  de 
finançament de l'exercici 2018, si encara queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir  
endeutament net. 

 4.  La disposició addicional  setzena del  Reial  Decret  Legislatiu 2/2004,  de 5 de març,  que 
aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per  
inversió financerament sostenible.

 5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria 
d'estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera  de  14  de  juliol  de  2017  de  la  Direcció 
general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i 
Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de 
tresoreria per  a despeses generals positiu s'ha de destinar,  en funció dels recursos líquids  
disponibles  a sanejar  les obligacions  pendents  d'aplicar  al  pressupost  i  al  compliment  dels 
compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits incorporables. 

 6. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació  
pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no complir amb l’obligació  
de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre dels previstos en el pressupost a la 
reducció del nivell de deute públic de conformitat amb allò que preveu l’article 12.5 de la Llei 
orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’Estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat  financera  i  
l’incompliment  de  l’obligació  de  destinar  el  superàvit  pressupostari  a  la  reducció  del  nivell 
d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la disposició sisena de la mateixa  
Llei.

L’article 2. Destinació del superàvit de les entitats locals corresponent a 2018 del Reial decret  
llei 10/2019, de 29 de març, pel qual es prorroga per a 2019 la destinació del superàvit de les  
comunitats  autònomes  i  de les  entitats  locals  per  a  inversions  sostenibles  financerament  i 
s’adopten altres mesures en relació amb les funcions del personal de les entitats locals amb 
habilitació de caràcter nacional manifesta el següent:

En relació amb la destinació del superàvit pressupostari de les entitats locals corresponent a 
l’any 2018, es prorroga per a 2019 l’aplicació de les regles que conté la disposició addicional 
sisena  de  la  Llei  orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,  d’estabilitat  pressupostària  i  sostenibilitat 
financera, per a la qual cosa s’ha de tenir en compte la disposició addicional setzena del text  
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març. En el supòsit que un projecte d’inversió no es pugui executar íntegrament el 2019, la  
part restant de la despesa autoritzada el 2019 es pot comprometre i reconèixer en l’exercici  
2020, i finançar-se amb càrrec al romanent de tresoreria de 2019, que queda afectat a aquest fi  
per aquest import restant, i la corporació local no pot incórrer en dèficit al final de l’exercici 2020

Vist l’informe de Secretaria Intervenció de data 23 d’abril del 2019

Es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS:

1. L'Alcalde /  President  per Decret d’alcaldia  2019-0123 de data 12/03/2019 va aprovar la 
liquidació de l'exercici 2018.

 2. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors:

Romanent de tresoreria per a despeses generals: + 611.001,35 euros

Estabilitat (capacitat de finançament): + 138.116,81 euros

Rati de deute viu: 15,72 %

Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 126.645,83 euros

Per  la  qual  cosa  l’entitat  local  està  subjecta  a  l’article  32  de  la  Llei  orgànica  d’Estabilitat  
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pressupostària i sostenibilitat financera.

 3.  El  darrer  període  mig  de  pagament  informat  al  ministeri  d'Hisenda  i  Administracions 
Públiques del quart trimestre del 2018 té un valor de 6,49

4. La recaptació no ha superat les previsions inicials d’ingressos no finalistes del pressupost.

Determinació si s’han obtingut més ingressos no finalistes sobre els previstos inicialment

 

Previsions 
inicials Recaptació

Capítols 1 a 9 2.094.083,00 1.830.865,44

CCEE 0,00 0,00

QQUU 0,00 0,00

subvencions corrents 557.000,00 547.031,32

subvencions de capital 147.967,89 19.530,00

venda d'inversions reals 0,00 0,00

formalització de préstecs 0,00 0,00

Previsions inicials no finalistes 1.389.115,11 1.264.304,12

Reducció d'endeutament 0,00

 5. L’import del superàvit és de 138.116,81 euros del qual es dedueixen els següents imports en  
concepte  de  creditors  per  despeses  pendents  d’aplicar  a  pressupost  i  d’adjudicacions 
finançades amb fons propis:

 

Superàvit de la liquidació afectat a la distribució 138.116,81

Creditors per despeses pendents d'aplicar a pressupost 126.645,83

AD finançades amb fons propis

Import a distribuir 11.470,98

 

6. L’import a distribuir de 11.470,98 euros es distribueix de la següent manera:
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Import mínim de reducció d'endeutament 0,00

Import màxim d'Inversió financerament sostenible 11.470,98

 

7.Import de  lliure disponibilitat de l'import de  366.861,21euros. 

Import de lliure disponibilitat 366.861,21

 

8.- Caldria distribuir el superàvit d’acord amb les següents previsions: 

Import  màxim  d'Inversió  financerament 
sostenible

11.470,98

 

Import de lliure disponibilitat 366.861,21

 

3.- Aprovar  l’import màxim de  distribució superàvit d’inversions financerament sostenibles de 
la liquidació del pressupost del 2018 per un import de 11.470,98 euros.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huertas dient que, res a dir iversions que han d’estar fora 
del pressupost,  la quantitat és la que és i votarem a favor

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat: 

Vots a favor: 11 corresponent als grups polítics municipals (06 +BELLVEI, 04 PDeCat i 01 del  
PSC.)
Abstencions: Cap. 
Vots en contra: Cap.

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat. 

3.- EXP. 2019/444 APROVACIÓ MASSA SALARIAL, ANY 2019.

El Secretari dóna lectura del següent:

ANTECEDENTS

1.      Per  Provisió  d’aquesta  Alcaldia  de  data  24/04/2019  es  va  iniciar  l’expedient  per  a 
l’acreditació,  aprovació  i  publicitat  de  la  massa  salarial  del  personal  laboral  d’aquesta 
Entitat corresponent a l’exercici corrent, alhora que es disposava l’emissió d’informe per 
part de la Secretaria Intervenció Municipal.

2.      El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2019 va ser aprovar definitivament i  
publicat en el BOP de Tarragona.

3.      En data 24/04/2019 s’ha emès l’informe de Secretaria Intervenció sobre el procediment 
legal  aplicable,  en el  qual s’acredita que l’import  d’aquesta massa salarial  del  personal 
laboral de l’entitat ascendeix a 416.664.85€,  
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FONAMENTS DE DRET

1. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i  
sostenibilitat  de l’Administració  local  (LRSAL),  que modifica  la  Llei  7/1985, de 2  d’abril,  de 
Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 103.bis, sobre la massa salarial del  
personal  laboral  del  sector  públic  local,  que  obliga  a  les  Corporacions  locals  a  aprovar 
anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local respectant els límits i les  
condicions establertes amb caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat.

2.  Aquesta massa salarial no pot tenir increment en comparació de l’exercici 2019, en termes 
d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de comparació respecte a efectius i antiguitat.

3.L'article 3.Dos del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures  
urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic, disposa el següent en matèria de 
despeses de personal al servei del sector públic: 

«L'any 2019, els retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un

increment global superior al 2,25 per cent respecte als vigents a 31 de desembre de 2018, en  
termes d'homogeneïtat per als dues períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de  
personal  com a l'antiguitat  d'aquest  i  sense considerar  a tals efectes els  despeses d'acció  
social que, en termes globals, no podran experimentar cap increment en 2019 respecte als de  
2018 (…). 

A més de l'anterior, si l'increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 2018  
aconseguís o superés el 2,5 per cent s'afegiria, amb efectes d'1 de juliol de 2019, un altre 0,25  
per cent d'increment salarial. Per a un creixement inferior al 2,5 per cent assenyalat, l'increment  
disminuirà proporcionalment en funció de la reducció que s'hagi produït sobri aquest 2,5 per  
cent, de manera que els increments globals resultants seran: 

PIB igual a 2,1: 2,30 %.

PIB igual a 2,2: 2,35 %.

PIB igual a 2,3: 2,40 %.

PIB igual a 2,4: 2,45 %.

A l'efecte del qual és disposa en aquest apartat, en el qual a increment del PIB és refereix, és  
considerarà  l'estimació  avanci  del  PIB  de  cada  any  publicada  per  l'Institut  Nacional  
d'Estadística (INE). Una vegada publicat l'avanç del PIB per l'INE i, prèvia comunicació a la  
Comissió de Seguiment de l'Acord per a la millora de l'ocupació pública i de condicions de  
treball de 9 de març de 2018, mitjançant Acord del Consell de Ministres s'aprovarà, si escau,  
l'aplicació  de l'increment.  Del  citat  Acord és donarà trasllat  als  Comunitats  Autònomes,  als  
Ciutats Autònomes i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

A més, és podrà autoritzar un increment addicional del 0,25 per cent de la massa salarial per,  
entri  altres mesures,  la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l'e  
ciència, la revisió de complements específics entri llocs de treball amb funcions equiparables,  
l'homologació  de  complements  de  destinació  o  l'aportació  a  plans  de  pensions.  En  els  
Administracions  i  resta  d'entitats  del  sector  públic  de  nit  en  aquest  article  en  situació  de  
superàvit pressupostari en l'exercici 2018, aquest increment addicional podrà aconseguir el 0,3  
per cent ».

I l'apartat Quart d'aquest article preveu que: 

«La massa salarial  del  personal  laboral,  que podrà incrementar-s'en el  percentatge màxim  
previst  a  l'apartat  Dues  d'aquest  article,  en  termes  d'homogeneïtat  per  als  dues  períodes  
objecto de comparació, està integrada pel conjunt dels retribucions salarials i extra salarials  
reportades per aquest personal l'any anterior, tenint en compte l'increment anual consolidat de  
l'1,75 per cent autoritzat per 2018».
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3.-  El  dret  a  l'increment  és  automàtic  respecte  dels  retribucions  bàsiques  i  pagues 
extraordinàries, així com complement de destinació dels funcionaris (d'acord amb aquest Reial 
decret llei 24/2018, de 21 de desembre),però no així per a l'import del complement específic ni  
per a la resta de retribucions complementàries del personal funcionari, ni per als retribucions 
del personal laboral, havent d'estar a la corresponent negociació(tingui's en compte que l'article 
6 d'aquest Reial decret llei estableix un increment automàtic del complement específic, però va 
referit solament als retribucions dels funcionaris de l'Estat inclosos en l'àmbit d'aplicació de la 
Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesuris per a la Reforma de la Funció Pública).

Tenint  en compte que aquest Reial  decret  Llei  autoritza a incrementar  fins a un màxim del 
2,25% com a increment global, és fa necessari un acte exprés de l'entitat local d'increment 
d'aquestes retribucions (per al complement específic i resta de retribucions complementàries 
dels funcionaris, i retribucions del personal laboral), la quantia del qual no resulta incrementada 
de manera automàtica com diem per aquella norma.

A més a més, es podrà autoritzar un increment addicional del 0,20% de la massa salarial per a 
mesures  de millora  salarial.  En les Administracions  de superàvit  pressupostari  en l’exercici  
2018, aquest increment addicional podrà arribar al 0,3%

Atès que l’article 18 del  Reial  Decret Llei  24/2018 de 21 de desembre que regula el  règim 
retributiu dels membres de les Corporacions Locals manifesta que de conformitat amb el previst 
a l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de d’abril, reguladora de les Bases del règim local, segons la  
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local i considerant el que disposa a l’article 4 del present Reial Decret-Llei, el 
limit màxim total  que poden percebre els membres d eles Corporacions Locals per tots els  
conceptes retributius i assistencials, exclosos dels triennis en el que, en el seu cas, tinguin dret 
aquells funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis especials serà el que es  
reculli a continuació, atenent la seva població.

4.-  Completa aquest  increment  salarial  el  que disposa en l’últim paràgraf  de l’apartat  2 de 
l’article 18, que disposa que les Entitats Locals podrà autoritzar un increment addicional del 0,2  
% de la massa salarial (fins a del 0,3% en els entitats que tanquessin 2017 amb superàvit) per, 
entre  altres  mesures,  la  implantació  de  plans  o  projectes  de  millora  de  la  productivitat  o 
l’eficiència,  la  revisió  de  complements  específics  entre  llocs  de  treball  amb  funcions 
equiparables, l’homologació de complementes de destinació o l’aportació a plans de pensions.

 Podran realitzar-se aportacions  a  plans  d’ocupació  i/o  contractes  d’assegurança  col·lectius 
sempre que no superi l’increment global anterior.

S’exceptuen  d’aquesta  “limitació  salarial”,  les  adequacions  retributives  que,  amb  caràcter 
singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut del lloc de treball, per la variació 
del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats  
al mateix, tal com disposa l’article 3.7 Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual  
s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic,

Per tot l'exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercici 2019, 
la qual, en termes d’homogeneïtat que, ascendeix a la quantitat de  416.664,85  €.

SEGON.- Fer públic aquest import en la seu electrònica de la corporació i en el Butlletí Oficial 
de la Província en el termini de vint dies hàbils.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huertas, dient que, sempre dic que aquest tipus d’informe a  
mi m’ha agradaria una comparativa dels exercicis anteriors, del 2017 com a va ser 2018. Jo no 
he trobat.

Manifesta el Secretari que hi ha la comparativa en quant els imports definitius de la liquidació 
del 2018 i els càlculs corresponents del 2019.
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En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:

Vots a favor: 11 corresponent als grups polítics municipals (06 +BELLVEI, 04 PDeCat i 01 del  
PSC.)

Abstencions: Cap. 

Vots en contra: Cap.
 

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat. 

4.- EXP. 2019/461 APROVACIÓ DEL RESUM NUMÈRIC GENERAL CORRESPONENT A LA 
RECTIFICACIÓ  DEL  PADRÓ  MUNICIPAL  D’HABITANTS  D’AQUEST  AJUNTAMENT, 
REFERIT A LA DATA 1 DE GENER DE 2019.

El Secretari dóna lectura del següent:

ANTECEDENTS

Pels  serveis  municipals  s’han  confeccionat  els  resums  numèrics  de  la  revisió  del  Padró 
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2019, que recullen el resultat de les actuacions 
dutes a terme durant l’exercici 2018.

Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en 
el  Padró d’habitants i  rebudes de l’Institut  Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els  
fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens 
en els diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2019. 

FONAMENTS DE DRET

1. Articles  81 i  82 del  Reial  decret  1690/1986, d’11 de juliol,  que aprova el  Reglament  de 
població i demarcació territorial de les entitats locals.

2.  Resolució  de 13 de setembre  de 2018,  de la  Sotssecretaria,  per  la  qual  es  publica  la  
Resolució de 20 de juliol de 2018, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la 
Direcció  General  de  Cooperació  Autonòmica  i  Local,  sobre  instruccions  tècniques  als 
Ajuntaments  sobre  la  revisió  anual  del  padró  municipal  i  el  procediment  d'obtenció  de  la 
proposta de xifres oficials de població

Es proposa al Ple l’adopció del següents:

ACORDS:

1r.  Aprovar  el  resum  numèric  general  corresponent  a  la  rectificació  del  Padró  municipal 
d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2019, i que conté la xifra total  
d’habitants  del  municipi  resultant  de les actuacions  dutes a  terme durant  l’exercici  2018 El 
resum que s’aprova és el següent:

Resum General 

1. Variacions en el nombre d’habitants

 

Conceptes Homes Dones Total

Població a 01/01/2018 1129 1080 2209

Altes des de 01/01/2018 a 31/12/2018 126 102 228
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Baixes des de 01/01/2019 a 31/12/2018 117 101 218

Variacions per Errors en el sexe: Altes 0 0 0

Variacions per Errors en el sexe: Baixes 0 0 0

Població a 31/12/2018 1138 1081 2219

 

2. Causes de variació del número d’habitants

 

Conceptes Naixement Canvi de Residència Omissió

Altre 
municipi

Estranger

Altes  de  residents  en 
el municipi

14 158 36 20

 Defunció   I.Indeg
.

Duplic. Caduc.

Baixes de residents en 
el municipi

21 162 4 26 1 4

 

3. Alteracions municipals per canvi de domicili dins del municipi

 

Conceptes Homes Dones Total

Entre seccions del municipi 0 0 0

 

2n. Donar compte a la Diputació de Tarragona, com a encarregada de la gestió del  Padró 
Municipal d’Habitants, del present acord per tal que comuniqui a l’INE la xifra de població a 1 de 
gener de 2019, que resulta d’aquesta rectificació, als efectes del que disposa la Resolució de 
20  de juliol  de 2018,  de la  Presidència  de l'Institut  Nacional  d'Estadística  i  de la  Direcció 
General de Cooperació Autonòmica i Local, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre 
la revisió anual del padró municipal i el procediment d'obtenció de la proposta de xifres oficials 
de població.

En no fer ús de la paraula cap regidor, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el següent  
resultat:

Vots a favor: 11 corresponent als grups polítics municipals (06 +BELLVEI, 04 PDeCat i 01 del  
PSC.)

Abstencions: Cap. 
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Vots en contra: Cap.

Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat.

5.-  EXP.  2019/588  APROVACIÓ  DE  LA  PRESTACIÓ  ECONÒMICA  PER  INCAPACITAT 
LABORAL TRANSITÒRIA EN APLICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL 54 DE LA LLEI 
6/2008 DE 3 DE JULIOL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’ESTAT PER L’ANY 2018.

El Secretari dóna lectura del següent:

Atès que per acord del Ple en sessió celebrat el dia 11/10/2012 es va aprovar el següent acord 
(part dispositiva):

 Primer.- Complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari inclòs en el Règim  
General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei:

Quan  la  situació  d'incapacitat  temporal  derivi  de  contingències  comunes,  un  complement  
retributiu del 50% els 3 primers dies, un altre del 15% sobre la percepció de l’entitat gestora,  
mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un altre del 25%  
sobre  la  percepció  de  l’entitat  gestora,  mútua  o  empresa  col·laboradora  autoritzada  
(INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant.

Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, un complement  
retributiu  del  25% sobre la  percepció  de l’entitat  gestora,  mútua  o empresa  col·laboradora  
autoritzada (INSS/MÚTUA),a partir del 1er dia de baixa.

Aquest complement no serà d'aplicació als empleats públics que a l’entrada en vigor del Reial  
Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol,  de mesures per garantir  l’estabilitat pressupostària i  de  
foment de la competitivitat, que fou el dia 15 de juliol 2012, es trobin en la situació d'incapacitat  
temporal, als quals se’ls aplicarà la normativa en vigor anterior a aquesta data.

Segon.-  Suspendre  i  deixar  sense  efecte  els  Acords,  Pactes  i  Convenis  vigents  que  
contradiguin el disposat en el seu article 9.

Tercer.- Que es notifiqui aquesta resolució, o be als òrgan de representació dels treballadors de  
l’Ajuntament, en cas que n’hi hagi, o be als mateixos treballadors, si no n’hi ha, amb efectes  
merament informatius.

Vist el que disposa la Disposició Addicional 54 de la LPGE18 la qual estableix que:

«Cada Administració Pública podrà determinar, prèvia negociació col·lectiva, les retribucions a  
percebre pel personal al seu servei o al dels organismes i entitats públiques dependents, en  
situació d'incapacitat temporal i en el cas del personal funcionari al qual se li  hi ha expedit  
llicència per malaltia, d'acord amb les següents regles..»

Els funcionaris de l'Ajuntament de Bellvei tindran dret al cobrament del complement retributiu 
del 100% de les seves retribucions en situacions d'Incapacitat Temporal des del primer dia de la 
baixa mèdica i això d'acord amb la normativa aplicable en aquesta matèria als funcionaris de 
l'administració de l'estat, sent aquesta d'aplicació directa als funcionaris de l'administració local, 
per  la qual  cosa l'Ajuntament tindrà obligació d'abonar aquest  complement retributiu al  seu 
personal funcionari en les quanties indicades.

Respecte al  personal laboral al servei de la corporació, independentment que aquest prevista 
l'aplicació del  complement  d'IT en el  clausulat  del  Conveni  aplicable, en el  cas que estigui 
aprovat, , l'Ajuntament haurà d'adoptar un Acord exprés a aquest efecte, prèvia negociació amb 
els sindicats en la Mesa General de l'entitat loca, si s’escau, d'acord amb el determinat en la 
Disposició Addicional  54ª  de la LPGE18.  Aquest  Acord assortirà plens efectes respecte als 
processos d'IT que s'iniciïn pel personal laboral al servei de la corporació a partir de la seva  
aprovació pel Ple

Atès que l’Ajuntament de Bellvei no té aprovat conveni col·lectiu laboral i de funcionaris
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Vist l’informe de Secretaria Intervenció de data 23 d’abril el 2019.

Es proposa el Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

1.-  DEIXAR SENSE EFECTES l’acord del Ple del dia 11 d’octubre del 2012 en el qual es va 
aprovar el següent:

Complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari inclòs en el Règim General  
de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei:

Quan  la  situació  d'incapacitat  temporal  derivi  de  contingències  comunes,  un  complement  
retributiu del 50% els 3 primers dies, un altre del 15% sobre la percepció de l’entitat gestora,  
mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un altre del 25%  
sobre  la  percepció  de  l’entitat  gestora,  mútua  o  empresa  col·laboradora  autoritzada  
(INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant.

Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, un complement  
retributiu  del  25% sobre la  percepció  de l’entitat  gestora,  mútua  o empresa  col·laboradora  
autoritzada (INSS/MÚTUA),a partir del 1er dia de baixa.

2.-  APROVAR el  dret  al  cobrament  del  complement  retributiu  del  100%  de  les  seves 
retribucions en situacions d'Incapacitat Temporal  des del  primer dia de la baixa mèdica del 
personal laboral de l’Ajuntament de Bellvei d’acord amb els termes establerts a la  Disposició 
Addicional 54 de la LPGE 2018. Aquest Acord assortirà plens efectes respecte als processos 
d'IT que s'iniciïn pel personal laboral al servei de la corporació a partir del dia 1 de maig del  
2019.

3.-  MANIFESTAR que el motiu del dret al cobrament del complement retributiu del 100% de les 
seves  retribucions  en  situacions  d'Incapacitat  Temporal  del  personal  laboral  ve  donat  per 
equiparació al personal funcionari

4.- COMUNICAR el present acord als òrgans de representació dels treballadors/res laborals de 
l’Ajuntament de Bellvei,  en cas que n’hi  hagi o bé al mateixos treballadors/res amb efectes 
merament informatius.

Pren la paraula el Sr. José Agustín Huertas dient que, votarem a favor aquesta proposta també 
us hagi de dir amb tota la sinceritat que ja m’agradaria tenir-ho.

Pren la paraula la Sra.  Núria Güell dient que, nosaltres votarem a favor però os haig de dir que 
les persones que treballem a l’empresa privada això ha “passat a la història”.  Cal  tenir  en 
compte els autònoms

Pren la paraula el Sr. Alcalde dient que, amb els autònoms és un altre història ja que hi ha que  
són treballadors laborals. Tot el que sigui millora els treballadors de l’Ajuntament em sembla 
correcte. 

Contesta la Sra. Núria Güell dient que els treballadors a l’empresa privades els primer dies de  
baixa no ho cobren el 100%; hi han empreses de forma puntual ho recullen.

Manifesta  el  Sr.  Alcalde  dient  que,  insisteix  que  són  millores  pel  personal  laboral  de 
l’Ajuntament. Per tant els treballadors de l’empresa privada ho demanin.

Contesta la Sra. Nuria Güell dient que, no es tracta que els treballadors ho demanin, està en els 
Estatuts dels Treballadors. 

En aquest moment es duu a terme un debat entre el Sr. Alcalde ,a Sra. Mercedes Martin i la 
Sra. Núria Güell  sobre la retribució del  100% del  personal  laboral  de l’Ajuntament  i  de les  
empreses privades i del personal funcionari.
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Pren la paraula el Sr. Valentin Gonzalez dient que, qui a tingut la iniciativa d’aquesta proposta;  
els treballadors?

Respon el Sr. Alcalde dient que, els treballadors no ho han demanat.

Manifesta el Sr. Secretari que es va plantejar com una opció i no una obligació  per part de la 
Secretaria al Sr. Alcalde que les retribucions del 100% de les baixes de  l’ILT al personal laboral  
de l’Ajuntament de Bellvei  per criteris d’igualtat i  de homogeneïtat i  diantres del  marc de la 
negociació col·lectiva i tenint en compte que l’Ajuntament de Bellvei no té conveni col·lectiu.

En no fer  ús de la paraula cap regidor  més, l’Alcalde sotmet la proposta a votació amb el  
següent resultat:
 
Vots a favor: 11 corresponent als grups polítics municipals (06 +BELLVEI, 04 PDeCat i 01 del  
PSC.)
Abstencions: Cap. 
Vots en contra: Cap.
 
Llegida la votació es troba conforme. L’Alcalde declara aprovada la proposta per unanimitat.

I no havent més assumptes que tractar, l’Alcalde dóna per acabada la sessió quan són les 
dinou hores i quaranta minuts, del dia que s’indica a l’encapçalament de l’acta. De tot el que 
s’ha tractat i dels acords adoptats s’estén aquest document que un cop aprovat serà transcrit al  
llibre d’actes oficial, en compliment del que determina la legislació de règim local vigent. 

Com secretari de la corporació en dono fe.

L’alcalde                                                            El secretari interventor 
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