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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

249/2018

PLE

M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST
ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 13 / de febrer / 2020 s’adoptà l’acord següent:

Pel Regidor Frederic Escoda s´explica el procediment de l'elaboració de l´inventari que ha estat tancat a 31 de
desembre de 2017, manifestant que aquest proper any s'acabarà d' introduir les dades corresponents als exercicis
de 2018 i 2020.
El Regidor Sergi Saladié del grup municiapl de la CUP manifesta:"Art. 92.1[1] Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales

[1] 1. Cualquier Concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún expediente incluido en el
orden de día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes, y también que el
expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos,
la petición será votada, tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del
asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición no habrá lugar a votar la propuesta de
acuerdo.
Demanem la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia, ja que tal com es va explicar en comissió i ara al Ple per part
del mateix Govern, es tracta d’un inventari incomplert. Creiem que el raonable seria completar l’inventari i quan
estigui enllestit portar-lo en un proper ple.
L' Alcalde manifesta:"Entenem la vostra postura, però nosaltres volem normalitzar aquesta situació de l’inventari
general del municipi"
A continuació es procedeix a la votació de la retirada d'aquest punt de l' ordre del dia al que el seu
resultat és el següent: en contra nou vots (6 del PSC, 1 de C's i 2 de JxCaT), abstenció tres vots (1 de la
FIC, 1 d'ERC i 1 del PP) i un a favor (de la CUP), en conseqüència es mante aquest punt de l'ordre del
dia
Per la Regidora Elidia López del grup municipal de la FIC manifesta el següent: "Dins de l'informe de
costos efectius del servei, consta que promoció de l'esport te un cost efectiu de 1.209.385,59€. A
càrrec de qui va aquest cost efectiu? si va a l'Ajuntmanet com pot ser que el pressupost municipal
exclogui Llastres perquè aporta amb fons o recursos propis més dle 50%.
Intervé el Regidor Frederic Escoda manifestant que aquest cost del servei es refereix a l´aportació l'Ajuntament a
Llastres.
L' Interventor fa una explicació en relació al cost efectius dels serveis explicant que es refereix a
costos directes i indirectes, al que li comenta que es mirarà detingudament l'informe que presenta l
´empresa que ha realitzat l´inventari i li farà la deguda explicació.
El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP emet la següent intervenció: "Com hem dit, es
tracta d’un inventari incomplert, que només recull una part del patrimoni que actualment té
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Expedient 249/2018. Estudi i aprovació, si escau, de l'actualització de l'inventari
municipal tancat a 31 de desembre de 2017.

l’Ajuntament. A més, demostra una mala praxi de l’Ajuntament quan es tracta d’un inventari que,
segons normativa, caldria actualitzar anualment, i el darrer inventari data de 2008.
El nostre plantejament és que, primer, s’elabori tot l’inventari complert, es porti a consideració del ple,
i a partir d’aquí establir els mecanismes adequats per a realitzar correctament i ajustat a la normativa
l’actualització anual de l’inventari.
Pensem que una actualització anual, tal com marca la llei, permet a cada moment tenir una millor
transparència del patrimoni de tots. Per altra banda, entenem que una actualització anual implica uns
menors costos econòmics per a les arques públiques, ja que només es tracta d’afegir les altes i treure
les baixes patrimonials, feina que es podria fer des dels serveis municipals. En canvi, ara, ens trobem
amb un inventari parcial que ha costat 9.619,50€."
La Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT fa la següent explicació de vot:
"Considerem que actualitzar l’inventari és important ja que serveix com a garantia d'una gestió eficient dels béns, i
permet decidir sobre els usos que han de donar-se a aquests, sobre les possibilitats d'obtenció de majors rendiments
i sobre la millor forma de servir a l'interés general.
Els 20.000€ més IVA o IVA ja és inclòs ara no ho recordo, que ha costat fer aquesta actualització, estan
ben utilitzats, però demanem que a partir d’ara les actualitzacions es facin anualment, així ni la feina
ni el cost seran tan feixucs, i al mateix temps millorarem l’eficiència de l’inventari.
Demanem que, ara cal actualitzar l’any 2018/19 (que no està fet) i recomanem que Idetsa i altres
òrgans de l’Ajuntament que no ho tinguin fet, ho facin."
La Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifestant:" que el meu vot serà favorable perquè
és un document obert, que s'havia d'actualitzar des de l0any 2008 fins ara, val uns diners perquè al
meu entendre són molts anys i penso que 2018/19 no ens costarà pas aquests diners".
Vist l'informe emès per la Secretaria general obrant a l'expedient
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de gener de 2019.
El Ple de l' Ajuntament amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 1 de C's, 2 de JxCaT, 1 de la
FIC, 1 d' ERC i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen i amb un vot en contra (de la CUP), ACORDA:
Primer.- Aprovar l'actualització de l'inventari municipal tancat a 31 de desembre de 2017.

Tercer.- Donar trasllat d´aquesta actualització al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, atenent
l'article 105 del Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d´octubre.

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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Segon.- Comunicar aquest acord al departament d' Urbanisme de l'Ajuntament per continuar la tramitació d´aquest
expedient així com a la intervenció municipal

