ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 8 DE GENER DE 2014

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació del pressupost per a l’exercici 2014, el sostre de la despesa no financera, plantilla de
personal i bases d’execució del pressupost.
Atès que ha estat confeccionat el Pressupost Únic per l’exercici de 2014.
Atès que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Atès que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2014 d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols
és el següent:
INGRESSOS
A OPERACIONS NO FINANCERES
A1 OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1
Impostos directes
Capítol 2
Impostos indirectes
Capítol 3
Taxes i altres ingressos
Capítol 4
Transferències corrents
Capítol 5
Ingressos patrimonials

273.900,00
3.000,00
176.200,00
309.527,00
7.300,00

A2 OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 7
Transferències de capital
TOTAL INGRESSOS

59.237,00
829.164,00

DESPESES
A OPERACIONS NO FINANCERES
A1 OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1

Despeses de personal

247.200,00

Capítol 2

Despeses béns corrents i serveis

288.850,00

Capítol 3

Despeses financeres

Capítol 4

Transferències corrents

8.500,00
87.400,00

A2 OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 6

Inversions reals

151.414,00

B OPERACIONS FINANCERES
Capítol 9
Passius financers

45.800,00

TOTAL DESPESES

829.164,00
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Segon. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera per
l’Ajuntament, per import de 700.159,10 €, d’acord amb el que es detalla a l’informe de la intervenció sobre
el compliment de l’objectiu d’estabilitat, objectiu del deute públic i la regla de la despesa.
Tercer. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat en l’expedient.
Quart. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
Cinquè. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i
al tauler d’anuncis per un termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.
Es sotmet la proposta a votació:
Sr. Josep M. Casals, no; Sr. Isaac Martínez, no; Sr. Armengol Vidal, no; Sra. Elisabeth Sanabria, no; Sra.
Mercè M. Perera, si; Sr. David Pradas, si; Sr. David Barbero, si; Sr. Jordi Vicioso, si; Sr. Marcel Pujol, si.
Resultat de la votació:
Vots a favor de la proposta: 5
Vots en contra de la proposta: 4
Proposta que es aprovada per majoria absoluta

Intervencions:
Sr. Armengol Vidal. La subvenció de les retribucions d’alcaldia s’ha cobrat?
Respon el Sr. Alcalde dient que està aprovada però no cobrada.

Sr. Elisabeth Sanabria. La proposta de urbanització de Joan Maragall és dels veïns o bé municipal?
Sr. Marcel Pujol. És intenció del govern urbanitzar tots els carrers on hi hagi habitatges ocupats. És per
això que ho iniciaríem aquest any amb l'Av. de l'Esport, que hi tenim una subvenció del Pla d'Obres, i Joan
Maragall ja que també tenim les subvencions de manteniment que ens permeten una major inversió.
Sra. Elisabeth Sanabria. Amb aquestes urbanitzacions es farà la totalitat de l’obra o bé només una part?
Sr. Marcel Pujol. Quan es van fer les reunions de veïns de tots els carrers no pavimentats es van decantar
per no realitzar la totalitat de la urbanització donat el cost d’aquesta. Està contemplat per aquestes dues
urbanitzacions fer la xarxa de clavegueram, el paviment i l'encintat de voreres.
Sra. Elisabeth Sanabria. Quans veïns han dit que si per la urbanització del carrer Joan Maragall i quans
son en total els veïns afectats?
Sr. Marcel Pujol. Els veïns son nou i cinc d’ells en principi estarien d’acord.

Sr. Isaac Martínez. Pel que fa a l'Av. de l'Esport es preveu acabar-la en la seva totalitat?
Sr. Marcel Pujol. No. Es farà el tram que va de la carretera de Penelles fins a l’acabament del camp de
futbol. És el tram que correspon a la divisió que es va tramitar del PAU d’aquest carrer, per la que es va
demanar la subvenció al PUOSC.
Sr. Isaac Martínez. Vostè va dir al discurs de la inauguració de la Garuta que nosaltres som famosos per
iniciar obres que queden per acabar i ara vostè mateix iniciarà una obra que tampoc acabarà.
Sr. Marcel Pujol. L’obra d’aquest tram de carrer s’acabarà.
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Sr. Isaac Martínez. Però no es farà el carrer en la seva totalitat, per tant el carrer no quedarà finalitzat.
Sr. David Barbero. La legislatura encara no s’ha acabat i es podrà finalitzar en una segona fase. En canvi
vosaltres vareu deixar obres sense acabar.
Sr. Isaac Martínez. Quines obres?
Sr. David Barbero. La Garuta, la residència.....
Sr. Isaac Martínez. Això no son totes les obres, i les que varem acabar? La sala de vetlla, llar d’infants... i
moltes altres.
Sr. Armengol Vidal. La Garuta estava pràcticament acabada i es podia finalitzar per qualsevol govern
l’endemà mateix de les eleccions.
Sr. Marcel Pujol. Això no és cert, i si ho creu, és que no sap la feina que hi ha hagut.
Sr. Isaac Martínez. Es podria fer i acabar un sol carrer, i no començar-ne dos deixant-los els dos sense
acabar.
Sr. Marcel Pujol. La previsió d’acabar l'Av. Esport és per al 2015.

Sr. Josep M. Casals. Ha mirat el nivell d’execució de les inversions de 2013?
Sr. Marcel Pujol. No.
Sr. Josep M. Casals. El nostre grup votarà en contra d’aquest pressupost. I ho farà per les raons que
comento tot seguit.
Urbanitzacions: Per a nosaltres la urbanització de l'Av. de l'Esport és prioritària i entenem que és més
adient fer una sola obra i acabar-la. Se’ns faria difícil explicar a la ciutadania el perquè iniciem dues obres
sense acabar-ne cap.
Nínxols: La construcció de nínxols per a nosaltres també és una opció prioritària i ho faríem enlloc de fer la
urbanització del carrer Joan Maragall.
Discurs de inauguració de La Garuta: En aquest discurs que es parlava d’atansaments, es deia també, que
era costum fins ara començar moltes obres i no acabar-ne cap. Hem preguntat varies vegades diferents
qüestions al respecte per aclarir les afirmacions fetes i encara no hem obtingut resposta.
Els criteris exposats son els que duen al nostre grup a votar en contra d’aquest pressupost.
Sr. Marcel Pujol. És un criteri tan respectable com el nostre.
El nostre és un criteri econòmic. L’aportació de l’ajuntament per tota l’Av. de l’Esport és molt més gran que
fer el carrer Joan Maragall. Mirarem de fer-lo amb dues fases.
Construcció de nínxols. Fer nínxols i urbanitzar l'Av. de l'Esport no és possible a nivell pressupostari ja que
tenim un sostre de despesa que no podem sobrepassar. Tot al pressupost no hi té cabuda.
Li recordo que tal com varem quedar a la reunió prèvia per parlar dels pressupostos, nosaltres ens
comprometíem a demanar un pressupost de construcció de nínxols i preguntar als veïns si estaven
interessats en la compra d’aquests.
Discurs inaugural de la Garuta. Vostès han presentat dos escrits, i tenim tres mesos per respondre, termini
que no volem esgotar però hem tingut feina i encara no hem pogut donar-hi curs.
Recordar que quan vostè governava nosaltres varem demanar dues reunions per ple i per escrit, i encara
estem esperant que es facin. No està doncs en condicions de donar lliçons de moral.
Esperem que puguem fer i acabar tot allò que ens proposem en aquest pressupost.
Sr. Josep M. Casals. Jo he dit fer un sol carrer posant les subvencions dels dos a un de sol. És una
qüestió de criteri en el que hi poden discrepar.
La qüestió dels nínxols és una necessitat. No hi ha cap sistema per poder-los incloure en el pressupost?
doncs si és així, jo els hagués fet abans de fer qualsevol altra inversió.
No pretenc donar lliçons de moral a ningú això ho ha dit vostè. Simplement volem que se’ns contestin les
preguntes fetes amb interrogant. Senzillament és una qüestió que no ens va semblar correcta i que volem
aclarir.
10

Sra. Elisabeth Sanabria. Es tractaria de posar tots el diners possibles per fer la inversió de l'Av. de l'Esport.
Pel que fa al carrer Joan Maragall, si fem la comparativa percentualment respecte dels metres de la
totalitat del carrer, els interessats serien minoria.
Sr. Marcel Pujol. Pel que fa a les lliçons de moral únicament es tracta que ara vostè demana una cosa que
quan era alcalde no feia. No és una qüestió de fer bé o malament les coses.

Sr. Armengol Vidal. No podríem acabar amb això de tu vas dir, tu vas fer, perquè aquí molts de nosaltres hi
estem per primera vegada.
Sr. Marcel Pujol. Per la meva part si. Jo em remeto als quatre anys que vaig estar en aquesta taula.
Sr. Armengol Vidal. Si, però sempre ens remetem al mateix.
Sr. Marcel Pujol. No sé si vostè va venir alguna vegada a un ple en l'anterior legislatura. Hem intentat fer
les coses d’una altra manera, però hi ha coses que no es poden evitar. Que ho podem deixar? encantat.
Sr. Josep M. Casals. La veritat es troba a les actes, allí estan i es poden mirar sempre que es vulgui.
Jo sempre m’he referit al que s’ha dit als plens i mai vaig faltar al respecte a ningú.
Si algú es refereix a l'anterior legislatura que es remeti al que hi ha a les actes. Jo sempre ho he fet així.
Sr. Marcel Pujol. Per una part se’m demana que no faci referència a qüestions d’anteriors legislatures i per
l’altra que faci aquesta referència però acotada a unes actes.
Sr. Josep M. Casals. Faci el que vulgui, té el dret de parlar del que vulgui.
Sr. Armengol Vidal. Teniu massa espines, els d’un costat i els de l’altre.
Sr. Josep M. Casals. Hi ha diferències de criteri, diferències polítiques.
Sr. Marcel Pujol. Per la meva part cap espina personal.

Després d’haver tractat tots els punts que figuraven en l’ordre del dia de la sessió d’avui pel Sr. Alcalde es
dóna per finalitzada essent les vint-i-una hores i quaranta minuts, del que com a secretària en dono fe.
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