ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 19 DE DESEMBRE DE 2011

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Sotmesa que ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-vuit de novembre
de dos mil onze, es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagaments.
3. Aprovació de permisos d’obres.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells.
4. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 3 al pressupost 2011.
Es dóna compte de l’expedient de modificació de crèdit núm.3 fent aplicació del romanent de tresoreria i
baixes de partides de despeses que afecta al pressupost de 2011.
Hi consta l’informe d’intervenció i la seva tramitació s’ajusta als preceptes legals vigents.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 3, que cal finançar amb romanent de tresoreria i
baixes de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació.
Segon. Exposar al públic pel termini reglamentari de vint dies, durant els quals s’admetran reclamacions
davant la Corporació, el Ple de la qual disposarà per a resoldre-les d’un termini de trenta dies. Cas de no
presentar-se reclamacions en el termini establert, s’entendrà definitivament aprovat l’expedient referit
sense necessitat d’un posterior acord per part de la Corporació.
Modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de l’any 2011.
Despeses a finançar:
131-00
920
160-00
920
169
203-00
336
205-00
920
210-00
161
155
165
212-00
321
312
213-00
920

Retribucions personal laboral temporal
Auxiliar administratiu
Quotes S. Social
Administració general
Oficis varis
Arrendament maquinaria i utillatge
Exc. Tossal Moro
Arendament mobiliari i bèns
Lloguer fotocopiadora
Conservació i reparació d'iinfrastructures
Abastament d'aigua
Vies públiques urbanes
Enllumenat
Conservació i reparació d'edificis
Escola
Casa Metge
Conservació de maquinaria i instal·lacions
Edifici Ajuntament ascensor i altres
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300,00
1.000,00
700,00
700,00
700,00
500,00
800,00
1.000,00
2.500,00
2.400,00
800,00

221-00

221-02
221-03
221-99
226-09
226-99
310-00
465-00
632-00
622-00
632-00
622-00
622-03
632-01

165
342
321
321
169
169
338
920
011
162
232
342
321
230
337
321

Subministres electricitat
Enllumenat públic
Piscines instal·lacions esportives
Escola llar infants
Subministre gas. Escoles
Subministres carburants. Vehicles
Altres subm inistres
Festes populars i cultura
Altres despeses diverses
Interessos i comissions préstecs
Transferències corrents a comarques
Servei recollida de deixalles
Instal·lació calefacció jubilats
Magatzem piscines
Inversió Escoles
Centre integrat
Local bitlles
Auditories i millores escoles.

3.500,00
5.000,00
5.000,00
1.900,00
8.700,00
3.700,00
11.100,00

TOTAL

73.600,00

4.000,00
5.000,00
300,00
1.500,00
300,00
3.000,00
4.000,00
4.000,00
1.200,00

FINANÇAMENT
Baixa de partides
130-00
332
131-00
341
321
160-00
222-00
230-00
619-01
609-00
619-00
480-00
619-00

870-10

332
920
912
155
165
155
334
165

Retribucions personal laboral fix
Biblioteca
retribucions personal laboral temporal
Socorrista i monitors
Escola bressol
Quotes Socials. S. Social
Biblioteca
Serveis telecomunicacions
Dietes govern
Mobiliari Pl. Terrall
Inversió per a transformador Camí Linyola.
Arranjament de voreres
Associacions
Auditories escola i enllumenat

700,00
1.000,00
3.000,00
8.000,00
2.900,00
15.000,00
2.500,00
9.400,00

TOTAL BAIXES

47.500,00

Amb càrrec al Romanent de Tresoreria.
Romanent tresoreria

26.100,00

TOTAL ROMANENT

26.100,00

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
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2.000,00
1.000,00
2.000,00

5. Acord per sol·licitar una subvenció dins la convocatòria per l’estalvi i eficiència energètica.
Vista la Resolució EMO/2854/2011, de 29 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions d’estalvi i eficiència energètica, en règim reglat, i se’n fa pública la
convocatòria per l’any 2011.
Atès que ens és convenient participar en aquesta convocatòria per tal de realitzar inversions en la millora
de l’eficiència energètica a l’enllumenat exterior existent i a les instal·lacions tèrmiques d’edificis existents.
Es proposa l’adopció del següent acord:
1r. Sol·licitar dues subvencions per als projectes de: implantació de tecnologies eficients en les
instal·lacions de calefacció de l’edifici del CEIP El Terrall i reforma parcial de l’enllumenat públic existent
(fase 1).
2n. Sol·licitar per cadascun dels projectes les subvencions següents:
Implantació de tecnologies eficients en les instal·lacions de calefacció de l’edifici del CEIP El
Terrall, una subvenció de: 1.398,09 €
Reforma parcial de l’enllumenat públic existent (fase1), una subvenció de: 9.547,36 €.
3r. Facultar al Sr. Alcalde perquè, en nom i representació de l’Ajuntament, procedeixi a la signatura de
quans documents siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
Es sotmet la proposta a votació:
Sr. Josep M. Casals, no; Sra. Elisabeth Sanabria, no; Sr. Armengol Vidal, no; Sr. Isaac Martínez, no; Sra.
Mercè M. Perera, si; Sr. Jordi Vicioso, si; Sra. Irene Badia, si; Sr. David Barbero, si; Sr. Marcel Pujol, si.
Resultat de la votació:
5 vots a favor de la proposta
4 vots en contra de la proposta
Proposta que es aprovada per majoria absoluta.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals, estem d’acord en demanar la subvenció però voldríem el compromís del govern en
que: si hi ha indrets on no s’ha pagat mai contribucions especials per altres inversions en enllumenat es
facin pagar en aquesta, perquè sinó nosaltres no estaríem d’acord en aquest punt.
Demanem per tant aquest compromís d’aplicar contribucions especials o aportacions voluntàries, tal i com
s’ha fet fins ara en altres indrets per a millores d’enllumenat i per tal de ser equitatius respecte a altres
veïns que al seu dia van pagar contribucions especials.
Hi ha diferents carrers del municipi on s’han solucionat els punts foscos i que per aquesta solució no han
pagat mai res.
Sr. Marcel Pujol, pel que fa a l’enllumenat ja feia anys que era necessari fer-hi una renovació. Actualment
no es compleix amb la normativa de contaminació lumínica i a banda d’aquesta qüestió n’hi ha una altra de
consums que també es fa necessari solucionar.
Miri a l’any 2006 ja disposaven de les auditories que especificaven la necessitat de renovar la xarxa de
l’enllumenat i no hi varen actuar, tampoc van demanar cap subvenció al Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya que amb una quantitat no massa elevada haguessin pogut posar remei aquesta qüestió, però
van preferir posar totes les subvencions a una sola obra diferent a aquesta.
Nosaltres entenem que no creem cap precedent per a ningú. Quan vostès van resoldre aquests punts
foscos podien haver fet pagar perquè resolien d’una manera més o menys bona donar el servei
d’enllumenat.
Sr. Josep M. Casals, al resoldre punts foscos no es pot cobrar perquè es tracta d’una qüestió totalment
provisional. Ara és quan es poden cobrar contribucions especials o aportacions voluntàries per finançar
una part del cost de l’obra que tindrà un caràcter definitiu. Pel que fa a l’auditoria de l’any 2006 es va fer
des del Consell Comarcal i el seu cost era aproximat.
Sr. Marcel Pujol, es tractava d’un cost d’uns cinquanta o seixanta mil euros però es podia calcular quin era
el cost real per finançar-lo amb alguna de les subvencions del Pla d’Obres, de les que es varen rebre
sobre uns tres-cents mil euros i que es van invertir quasi bé en la seva totalitat a una sola obra.
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Sr. Josep M. Casals, hi ha intenció de cobrar contribucions especials??
Ho demanem per evitar greuges comparatius i perquè entenem que tothom ha de col·laborar quan se li
dona el servei per primera vegada.
Sr. Marcel Pujol, en aquest moment ens plantegem demanar la subvenció. Ara per ara no ens hem
plantejat la qüestió d’aplicar contribucions especials.
Un cop disposem de la subvenció i en relació al pressupost de la inversió a realitzar, estudiarem el
finançament de les millores o bé ho plantejarem en el moment d’estudi del pressupost.
Vostè faria pagar un canvi de lluminàries al carrer Ponent??
Sr. Josep M. Casals, potser si, perquè no?.
Sr. Marcel Pujol, vostè per exemple amb el pla d’inversions estatal va triar de realitzar unes obres
concretes que van estar subvenciones al 100% sense que el veïns haguessin d’aportar-hi res, va fer per
exemple el carrer Major i el carrer Jacint Verdaguer.
Ara triem nosaltres, considerem que aquesta inversió és necessària és necessària per diferents raons,
entre les que hi ha l’adaptació a normativa.
Amb aquest projecte de moment no s’ha plantejat l’aplicació de contribucions especials.
Sr. Josep M. Casals, el nostre grup no està d’acord amb la no aplicació de contribucions especials.
Els veïns del camí Dipòsits no han pagat mai pel servei d’enllumenat i per tant seria una qüestió per
mantenir un equilibri econòmic que tothom pagués pels mateixos conceptes i serveis.
Sr. Armengol Vidal, es continuaran demanant subvencions per millorar l’enllumenat a d’altres indrets del
municipi??
Sr. Marcel Pujol, aquesta només és una fase del projecte general de millora de l’enllumenat i per tant es
continuaran sol·licitant subvencions a mesura que hi hagin noves línees de subvenció.
6. Acord per l’adquisició de dos solars al carrer del Pont.
Atès l’expedient instruït per a l’adquisició directa a títol onerós del béns immobles situats al carrer del Pont
núm. 5 i carrer del Pont núm. 3.
Atesos els informes favorables emesos i justificatius per a procedir a l’adquisició directa dels béns.
Atès que l’expedient s’ha tramitat conforme al procediment establert als articles 30 del Decret 336/1988, de
17 d’octubre, reglament de patrimoni dels ens locals, i 206.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que consta a l’expedient l’informe favorable a l’adquisició directa a títol onerós del citat bé immoble,
emès pel Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Es proposa l’adopció del següent acord:
1r. Adquirir a títol de compravenda els immobles que es descriuen seguidament:
Immoble carrer Pont núm. 5. Import de la compravenda: Mil set-cents euros (1.700,00 €).
Immoble carrer Pont núm. 3. Import de la compravenda: Cinc mil set-cents euros (5.700,00 €).
2n. Autoritzar i disposar del crèdit de set mil quatre-cents euros amb càrrec al pressupost municipal vigent
per atendre el pagament del preu de les compravendes acordades.
3r. Facultar al Sr. Alcalde perquè, en nom i representació de l’Ajuntament, procedeixi a la signatura de tots
els documents públics i privats que calguin per a l’efectivitat d’aquest acord.
4t. Notificar aquest acord als venedors, i requerir-los alhora perquè compareguin davant del notari que
se’ls designi per a l’atorgament de la corresponent escriptura de compravenda.
Proposta que és aprovada per unanimitat de tots els reunits.
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Intervencions:
Sr. Josep M. Casals, comentar la diferència de preus entre els dos solars quan les superfícies són similars.
Sr. Marcel Pujol, els solars han estat valorats per la tècnica municipal i els preus definitius es van valorar i
pactar amb els propietaris. Un dels solars té varis propietaris i l’altre és d’un únic propietari, qüestió que pot
fer variar la negociació entre ells.
7. Decrets d’Alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia.
8. Precs i preguntes.
Sr. Josep M. Casals, avui no farem cap prec i ni cap pregunta. Aprofitem per desitjar bones festes a
tothom.
Sr. Marcel Pujol, manifestar els meus desitjos perquè puguem continuar trobant-nos amb la mateixa
harmonia com fins ara i desitjar-vos també molt bones festes.
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 trenta minuts, del que com a secretària en dono fe.
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