ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 13 DE FEBRER DE 2012

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2012 i plantilla de personal.
Havent estat confeccionat el Pressupost Únic per l’exercici de 2012, es proposa l’adopció del següent
acord:
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici de 2012 que, resumit per capítols, és el
següent:
PRESSUPOST DE DESPESES
Capítol 1 Despeses de personal
Capítol 2 Despeses béns corrents i serveis
Capítol 3 Despeses financeres
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 6 Inversions reals
Capítol 9 Passius financers
TOTAL

249.100,00
240.100,00
11.550,00
90.700,00
112.500,00
12.750,00
716.700,00

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes
Capítol 2 Impostos indirectes
Capítol 3 Taxes i altres ingressos
Capítol 4 Transferències corrents
Capítol 5 Ingressos patrimonials
Capítol 7 Transferències de capital
TOTAL

265.000,00
3.000,00
127.850,00
282.050,00
6.700,00
32.100,00
716.700,00

Segon. Aprovar la plantilla de personal i les seves retribucions que es detallen a l’expedient del
pressupost.
Tercer. Aprovar les Bases d’execució del Pressupost.
Quart. Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis, per poder-hi fer reclamacions.
Cinquè. Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini
d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposa
l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 150 de la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
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.
Resulta de la votació:
Vots a favor de la proposta: 5
Vots en contra de la proposta: 4
Proposta que es aprovada per majoria absoluta
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Intervencions:
Sr. Marcel Pujol. Tenim al davant uns pressupostos ajustats i treballats. Son els primers pressupostos que
aprova el nou govern i que identifiquen la nostra manera de treballar. Aquests pressupostos no
pressuposen, sinó que son la eina de treball i l’horitzó a seguir per part del govern durant l’any 2012.
Està clar que un pressupost té dos tipus de partides, les que es poden preveure i planificar i les que no es
poden preveure.
Partides com les de subministres d’electricitat o reparació i conservació d’edificis són un tipus de partides
que no es poden preveure i l’assignació pressupostària està feta a base de les dades de l’any anterior i per
tant és una previsió de despesa.
Hi ha partides però, com subvencions, cultura i sobretot inversions, que són partides a planificar. Seran
partides que no es sobrepassaran i en el cas d’inversions es realitzaran al 100% sempre que legal i
econòmicament sigui factible.
Realitzar els pressupostos no ha estat fàcil. Hi hem estat treballant des de que vam entrar a l’ajuntament,
sobretot per mirar de reduir despesa per tal de tenir marge de maniobra per la inversió, que com sempre
hem dit, és un marge molt baix i encara ho serà més amb el crèdit de la residència del qual començarem a
pagar amortització l’any vinent. Per això es va prendre la decisió en el seu moment de pujar una mica els
impostos, per poder tenir més marge de maniobra.
Els números que manejàvem eren bastant certs quan dèiem que disposaríem anualment d’uns 30.000
euros per invertir i si restàvem el préstec de la residència estaríem sobre els 12.000 euros. Treballar amb
aquests números és molt perillós per un ajuntament, donat que qualsevol reparació d’importància o urgent
que s’hagués de fer faria acabar l’any amb dèficit.
És per això que s’han pres algunes mesures i ajudats de l’augment d’impostos de l’estat fan que s’obtingui
per aquest any 2012 un total de 80.400€ per inversió.
La mesura més important és l’acord amb un dels treballadors de l’ajuntament per deixar la plaça, que
aporta uns 28.000 € més a l’ajuntament, tenint en compte el sou i la seguretat social. Per altra banda hi ha
la pujada d’impostos que aprova govern espanyol amb els vots a favor de PP i CiU, que aporta uns 15.000
euros més d’ingressos.
Altres mesures més petites però que van sumant son: la disminució en indemnitzacions a regidors i alcalde
amb una despesa actual que suposarà aproximadament la meitat de la partida de l’any passat, la telefonia
mòbil i fixa que suposarà una reducció de 2.500 euros, la revisió de les assegurances que suposarà una
reducció d’uns 1.500 euros, la revisió del contracte amb pàgines blanques i la disminució de la despesa
amb gas als edificis escolars un cop feta la inversió en un nou sistema de programació de la calefacció.
Esperem durant l’any poder disminuir la previsió de despesa en altres partides que no podem planificar per
tal d’obtenir uns bons resultats econòmics durant aquest any 2012.
Sr. Josep M. Casals. El nostre grup i no els hi estranyarà, votarem en contra de l’aprovació inicial del
pressupost. El perquè de la nostra votació miro d’argumentar-ho tot seguit:
- Manifestar el nostre desacord pel que fa a l’augment de les ordenances fiscals reflectides parcialment
en els pressupostos, IBI rústega i IBI urbana. Ja ens van comentar que miraran en l’IBI urbana de
deixar-ho sense efecte a l’haver d’aplicar el 10% imposat pel govern central, però que si no es pot fer,
l’augment de l’IBI urbà suposarà més d’un 13% d’increment.
- Per coherència i perquè ens ho creiem, no podem estar més en desacord amb aquest plantejament
d’augment dels impostos.
I no ho diem ara perquè estem a l’oposició, en un moment en que la “crisi” no era la d’ara, i estàvem al
govern, parlem de l’any 2008, nosaltres ja varem entendre que no eren moments d’apujar impostos i em
remeto a l’evidència: ni per l’any 2009, ni per l’any 2010, ni per l’any 2011 varem augmentar els
impostos, 3 anys sense augmentar els impostos.
Pel que fa a les diferents partides veiem que volen ajustar-se a les previsions reals, observem també la
reducció ens uns 2.800 euros la participació dels tributs de l’estat i uns 7.000 euros els de la Generalitat
i fins aquí entenem que s’ajusten a la realitat pressupostària.
També volem incidir en el capítol 6 on ja vàrem manifestar quina hauria estat la nostra previsió
d’inversions, tal com ens varen demanar.

-

El que ja tenien reflectit en el document de treball dels pressupostos és el següent:
Calefacció dels jubilats ---------------------- 6.000 €
Mobiliari de la biblioteca --------------------- 23.000 €
Millora de l’enllumenat públic -------------- 29.900 €
POUM ------------------------------------------- 11.340 €
Estris de treball --------------------------------- 1.000 €
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La proposta que el grup de CIU va fer a més d’aquestes inversions:
Adequació accessos a la Garuta
Adequació de la vorera C/ Santa Maria
Construcció / ampliació local sanitari
Construcció bloc de nínxols equilibrat amb ingressos
Asfaltat de camins en 20.000 € per complementar la inversió de l’Associació de Pagesos.
Repassant tal com queda posar de manifest que:
- La calefacció de la llar dels jubilats és una obra que va realitzar-se l’any passat.
- El mobiliari de la biblioteca. Respon a la gestió feta per l’anterior govern degut a la baixa que va produir-se
en l’adjudicació de la segona fase de la Garuta i volent recuperar la subvenció assignada pel PUOSC
2011 varem demanar la subvenció de 22.675,87€ (95%) del cost de l’actuació que ascendeix a
23.869,34 €
- Millora de l’enllumenat públic.
Ja varem manifestar en el passat Ple del 19 de desembre el nostre desacord en fer obres a càrrec de
l’Ajuntament quan són susceptibles d’aplicar-hi contribucions especials.
Per clarificar-ho:
En les obres definitives referides a l’enllumenat públic els veïns han suportat uns costos d’aproximadament
el 50% del seu preu.
L’obra que proposa ara el govern no preveu aplicar aquestes contribucions especials i entenem que
genera un greuge comparatiu i trenca una inèrcia que des de fa molts anys es venia fent a Castellserà.
Després d’aquest fet, entenc que serà molt difícil dir als veïns que han de suportar determinats costos de
l’urbanització d’un carrer perquè sempre podran dir que una determinada zona no va pagar i va pagar-ho
l’Ajuntament.
Aquestes qüestions, fonamentalment la primera, són les que motiven el nostre vot en contra del
pressupost.
-

Sr. Marcel Pujol. Doncs sí que ens estranya el vot en contra perquè després de diferents reunions per
tractar aquests pressupostos i d’haver reiterat que vostès quan eren a l’oposició sempre havien votat a
favor dels pressupostos, resulta que ara en el primer pressupost ja hi voten en contra.
Vostès quan van aprovar el pressupost de 2011 ni ens ho van comunicar, ens van fer arribar la
documentació juntament amb la convocatòria de ple amb els dos dies d’antelació, sense cap reunió prèvia,
ni discussió, ni comentari.
Ara argumenten la pujada d’impostos quan el grup de CiU va votar al parlament espanyol una pujada de
l’IBI d’urbana del 10% juntament amb el Partit Popular.
Pel que fa a les inversions hem optat entre altres: a l’entorn de l’edifici la Garuta i l’arranjament de voreres.
No hem pogut encabir ni els nínxols ni l’ampliació del local sanitari, els primers perquè encara en queden
sense adjudicar i el segon perquè es tracta d’una inversió considerable, d’uns 60 o 70 mil euros, segons
consta en el projecte vostès mateixos van fer.
Pel que fa als camins i concretament als vint mil euros dir-li que vostè en l’anterior legislatura mai havia
posat aquesta quantitat en els pressupostos en quan a arranjament i mai havia planificat fer-hi inversió.
L’any passat disposava una subvenció per fer una inversió al camí de Linyola i la va deixar perdre sense
dur a terme la inversió.
Pel que fa a les contribucions especials de l’enllumenat referir-me que estem debatin uns pressupostos i
no l’execució d’una inversió.
En aquest pressupost hem aconseguit estalviar:
En personal: 28.000 euros
En indemnitzacions: 5.000 euros
En telefonia: 2.500 euros
Amb la pujada d’impostos estatal per part de PP i CiU hem augmentat els ingressos amb 15.000 euros.
Amb l’amortització del crèdit de la residència s’augmentarà l’any vinent la despesa amb 18.700 euros
Amb tot això ens quedaria un marge de maniobra dins el pressupost tan sols de 11.200 euros.
No sé si aquest pressupost és millor o pitjor però el cert és que el marge de maniobra què disposem és
petit. No sé el marge que vostès tenien però nosaltres a partir d’aquí amb més o menys endeutament
tirarem endavant.
Sr. Josep M. Casals. Vostès sempre van disposar de la documentació del pressupost igual que els altres
regidors de l’equip de govern, tothom el va conèixer al mateix temps. De vegades els terminis imperen i no
es disposa de temps per fer-ho d’una altra manera.
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Pel que fa a la referència de CiU al Parlament espanyol, res té a veure el que es faci aquí amb el que es
pugui fer als diferents governs perquè cadascú té llibertat per votar el que cregui més oportú en cada lloc.
En quan a la inversió de camins dir-li que fins ara mai ningú ens havia ofert 20.000 euros per poder fer-hi
una inversió.
Per aplicar la subvenció al camí Linyola sap vostè quina quantitat havia de posar-hi l’ajuntament?? Doncs
una quantitat considerable, motiu pel qual es va desestimar la inversió.
Vostès a l’any 2008 van votar a favor del pressupost però al 2009 hi van votar en contra perquè van
valorar com no massa bona la gestió quan s’havia generat un important romanent de tresoreria i a l’any
2011 també hi van votar en contra al·legant que el termini de dos dies entre disposar de la documentació i
el ple no era suficient, el mateix termini que van disposar la resta de regidors.
Sr. Marcel Pujol. Vostè argumenta i li sembla bé la igualtat de terminis entre uns i altres regidors en quan a
l’obtenció de la documentació dels pressupostos però jo hi discrepo perquè el pressupost no és un
document com qualsevol altre, és necessari estudiar-lo i analitzar-lo i això requereix més temps que dos
dies.
Totalment d’acord en que tothom pot votar el que cregui oportú però independentment el lligam existeix
perquè per exemple: vostè mateix és membre del Consell Comarcal i ho és pel partit de CiU no per
Castellserà.
En quan als romanents de tresoreria el nostre objectiu no és acumular-ne sinó tenir-ne suficient per
gestionar amb la finalitat de dur a terme les inversions planificades.
Sra. Elisabeth Sanabria. Dir-li que els regidors de CiU de Castellserà podem pensar diferent d’altres
membres de CiU a Madrid.
Voldria preguntar perquè no poden posar 20.000 euros a inversió en camins??
Sr. Marcel Pujol. Si haguéssim posat aquesta inversió al pressupost hi estarien d’acord i votarien a favor
dels pressupostos?
Sr. Josep M. Casals, si però d’entrada ja estem en contra de l’augment d’impostos.
Sr. Armengol Vidal. Ens pot clarificar la inversió dels camins a què es destinarà?
Sr. Marcel Pujol. El pressupost té una partida per a conservació i manteniment, i una altra per inversió en
previsió al que s’acordi en les negociacions amb l’associació de pagesos per fer una inversió conjunta als
camins.
Sr. Armengol Vidal. També es va parlar d’uns costos en direcció tècnica. Aquesta despesa on està
inclosa??
Sr. Marcel Pujol. La partida ho inclou tot, la inversió, la direcció tècnica i el projecte si és necessari.
Mirarem d’arribar a un bon acord amb l’associació de pagesos.
Sr. Josep M. Casals. Pel que fa a la inversió parlaríem de fer un arranjament definitiu als camins??
Sr. Marcel Pujol. D’una part parlaríem d’arranjament i de l’altra de inversió definitiva sigui amb asfalt o bé
amb tot ú.

2. Aprovació dels padrons de l'impost de vehicles de tracció mecànica 2012 i subministrament
d’aigua del 2n. semestre de 2011.
Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents al subministrament d’aigua del 2n.
semestre 2011 i impost de vehicles de tracció mecànica 2012.
Es proposa l’adopció del següent acord:
1r.- Aprovar els padrons de subministrament d’aigua del 2n. Semestre del 2011 i impost de vehicles de
tracció mecànica 2012
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2n.-Els padrons fiscals s’exposen al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i estaran a disposició dels interessats en la secretaria de
l’ajuntament en hores d’oficina.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
3. Aprovació del programa i pressupost per la festa de Carnestoltes.
Es presenta el programa i pressupost per a la festa de Carnestoltes amb les activitats que tot seguit
s’anomenen:
PROGRAMA
17:30h Berenar a La Panera
18:00h Desfilada i jocs infantils a La Panera
19:30h Cercavila amb el grup de percussió femení “Band Tokades”
21:00h Sopar
23:00h Ball amb l’orquestra “Saturno”
01:00h Desfilada de disfresses d’adults
01:30h Segueix el ball amb el grup “Saturno”
PRESSUPOST
INGRESSOS
Tiquets sopar

3.600,00 €

Entrades ball

100,00 €
Total ingressos

3.700,00 €

DESPESES
Berenar Panera

200,00 €

Sopar

2.500,00 €

Premis concurs

150,00 €

Pernils per colles

250,00 €

Detalls desfilada infantil
Orquestra Saturno

50,00 €
3.304,00 €

Grup electrogen

500,00 €

Grup de percussió BandTokades

400,00 €

Total despeses

7.354,00 €

Es proposa l’aprovació del programa i pressupost de la festa de Carnestoltes.
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.
Resulta de la votació:
Vots a favor de la proposta: 5
Vots en contra de la proposta: 4
Proposta que es aprovada per majoria absoluta
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Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Abans de manifestar el nostre vot dir-los-hi que el nostre grup tenia la voluntat de
donar suport als actes programats a nivell de cultura i festes.
Tenim però una sèrie de dubtes: Quin tipus de sopar es farà? No es preveu el lloguer de taules? Quina
previsió d’assistents es fa? Hi ha algun problema a nivell dels col·lectius implicats a la festa?
(mandongueres, associació de dones, club de bitlles.....), perquè el canvi de data del carnestoltes?
Sr. Marcel Pujol. L’organització de la festa és a càrrec de la comissió de festes, aquesta és la que decideix
sobre la data i el contingut dels actes. Pel que fa a les col·laboracions d’entitats es continua igual que en
anys anteriors.
Sr. Isaac Martinez. S’ha parlat amb l’associació de les bitlles??
Es respon afirmativament.
Incideix el Sr. Isaac Martínez dient que el seu president no en sap res.
Sr. Josep M. Casals. Observem també una previsió inicial del dèficit d’uns 3.600 euros. Comparant-ho amb
els comptes dels carnestoltes d’anys anteriors veiem: any 2009 un dèficit d’uns 1.709,00 euros, any 2011
un dèficit d’uns 2.545 euros.
Pensem que la previsió del dèficit, que no és el final, i més en aquests moments, i el canvi de format, en
una festa que possiblement era de les més participatives del municipi, fan que el nostre vot sigui en contra.
Sr. Marcel Pujol. Manifestar la meva sorpresa, bé més que sorpresa disgust. Nosaltres mai vàrem votar en
contra de les festes, no estàvem d’acord com vam manifestar reiterades vegades amb l’empresa que es
contractava la música però sempre van estar a favor de les festes i dels qui les organitzaven.
Ara ens venen a dir que volem carregar-nos la festa, això és fer demagògia.
Ens parla de dèficit quan abans les previsions i les realitats eren ben diferents: a l’any 2007 la partida de
festes era de 70.000 euros i la despesa real va ser de 80.446 euros, a l’any 2008 la previsió va ser de
70.000 euros i el cost real de 89.184 euros, a l’any 2009 la previsió de 50.000 euros i el cost real de 59.468
euros i a l’any 2010 la previsió de 50.000 euros i el cost real de 53.768 euros.
La comissió de festes disposa d’un pressupost anual que ha de gestionar per a totes les festes de l’any
sense sobrepassar-lo, de manera que si en una festa gasten més en l’altra ho hauran d’estalviar.
És cert que es presenta una previsió de més dèficit inicial que en anys anteriors però la comissió ha
considerat i ha volgut donar una nova empenta a la festa. Pel que fa al format és el mateix, un sopar de
matança sense fer la matança nosaltres, el mateix amb menys feina.
Sr. Josep M. Casals. En cap cas he parlat de carregar-nos la festa, només he manifestat que no estem
d’acord i tenim el dret a discrepar en quan a opinions si és el cas.
En quan a les desviacions que al·ludeix en les partides de festes dels diferents anys dir-li que ja veurem
les desviacions que els quedaran a vostès.
Sr. Marcel Pujol. L’objectiu és que les desviacions es compensin entre les festes de l’any amb més o amb
menys pressupost.
Sr. Jordi Vicioso. Considero el vot en contra una falta de confiança envers la comissió de festes en
l’organització de la que serà la primera festa.
Sr. Josep M. Casals. Pensàvem donar-hi suport però el dèficit previst el veiem elevat, més quan a la festa
del Bandoler, festa que inclou programació de dos dies, li retallen una quantitat considerable, ho trobo
desproporcionat. Tampoc estem d’acord amb el canvi de format.
No és que no hi donem suport, és la nostra opinió, no entenem perquè no s’ha continuat utilitzant la
formula participativa de les entitats en la matança.
Sr. Jordi Vicioso. El format és el mateix de cada any amb la diferencia que ara la comissió de festes fa el
repartiment del pressupost que disposa entre les diferents festes que es celebraran durant l’any.
Sr. David Barbero. No creiem que la festa sigui menys participativa. No ens esperàvem aquesta resposta
en la primera festa que organitzem.
Sr. Josep M. Casals. Quan parlem de participativa ens referim a que les entitats col·laboraven en totes les
tasques de la matança com una tradició i considerem que aquesta participació calia continuar-la.
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Sra. Mercè Perera. Pel que nosaltres hem pogut copsar aquesta participació potser era una mica obligada.
Sr. Josep Casals. Estem davant d’un dèficit molt superior a altres anys en un moment econòmic gens
favorable. Ho considerem massa elevat.
Sr. Marcel Pujol. El dèficit no prové de la matança. S’ha volgut donar una empenta a la festa per activar-la
més si és possible.
Sr. Isaac Martinez. Qui gestionarà la barra del bar??
Sr. Marcel Pujol. Tinc entès que ho farà l’associació de les bitlles.
Així ho confirmen els regidors de festes, tot i que el regidor Sr. Isaac Martinez manifesta que el president
de l’associació no en sap res.

4. Acord per a la fixació de la retribució econòmica al Sr. Alcalde a raó de la dedicació com a càrrec
electe a l’Ajuntament de Castellserà.
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d' abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, en la seva nova redacció actual donada per la Llei 14/2000, de 29 de desembre,
en concordança amb l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i amb l'article 13 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per l'exercici dels seus
càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, en la quantia i condicions que
estableixi el Ple de la Corporació.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Establir que amb efectes del dia 1 de març de 2012, el Sr. Marcel Pujol Coll, alcalde de
l’Ajuntament de Castellserà, exercirà el càrrec en el règim de dedicació total a les tasques pròpies del seu
càrrec amb caràcter retribuït.
Segon. Establir una retribució mensual a raó de mil quatre-cents cinquanta-vuit euros amb vuitanta-un
cèntims, i l’alta al Règim General de la Seguretat Social a partir de l’1 de març de 2012.
Es sotmet la proposta a votació:
Sr. Josep M. Casals, abstenció; Sra. Elisabeth Sanabria, abstenció; Sr. Armengol Vidal, abstenció; Sr.
Isaac Martínez, abstenció; Sra. Mercè M. Perera, si; Sr. Jordi Vicioso, si; Sra. Irene Badia, si; Sr. David
Barbero, si; Sr. Marcel Pujol, si.
Resulta de la votació:
Vots a favor de la proposta: 5
Abstencions: 4
Proposta que es aprovada per majoria absoluta
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals, té previst un horari de dedicació a l’ajuntament??
Respon el Sr. Marcel Pujol dient: sí, de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda aproximadament i
més enllà d’aquest horari per a altres qüestions com seminaris, reunions, entrevistes etc. en l’horari que
sigui necessari o convenient.
Sr. Josep M. Casals. El vot del nostre grup serà abstenció per la qüestió de la compatibilitat. No sabem
quantes hores impliquen la activitat privada que pugui realitzar.
Sr. Marcel Pujol. Si demano la compatibilitat és perquè la puc demanar dins el marc legal establert que
preveu un cinquanta per cent sobre la jornada laboral per activitats privades compatibles.
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5. Acord per a la declaració de compatibilitat per al desenvolupament d’activitats privades
sol·licitada pel Sr. Marcel Pujol Coll.
Atesa la sol·licitud feta pel Sr. Marcel Pujol Coll sol·licitant la compatibilitat de la seva activitat pública amb
l’activitat privada de músic.
Atès el que es disposa a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’administració de la Generalitat.
Atès que l’activitat privada coincideix amb cap de setmana i festius, i aquesta no supera la jornada
ordinària de l’administració incrementada en un cinquanta per cent.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Declarar la compatibilitat de l’activitat pública, dedicació exclusiva en les funcions d’alcalde amb l’activitat
privada com a músic, per estar d’acord amb el que s’estableix a la Llei d’incompatibilitats i no coincidint els
horaris de treball entre les dues activitats.
Es sotmet la proposta a votació:
Sr. Josep M. Casals, abstenció; Sra. Elisabeth Sanabria, abstenció; Sr. Armengol Vidal, abstenció; Sr.
Isaac Martínez, abstenció; Sra. Mercè M. Perera, si; Sr. Jordi Vicioso, si; Sra. Irene Badia, si; Sr. David
Barbero, si; Sr. Marcel Pujol, si.
Resulta de la votació:
Vots a favor de la proposta: 5
Abstencions: 4
Proposta que es aprovada per majoria absoluta
Intervencions:
Sr. Marcel Pujol. Fa uns nou anys que em dedico a aquesta feina de músic i durant aquest període mai he
actuat més de trenta dies en un any. Estic dins els paràmetres que preveu la normativa, les activitats no
són coincidents ni en dies ni en horaris i per això en demano la compatibilitat.
Sr. Josep M. Casals. No ens pertoca a nosaltres controlar si son aquestes o altres les hores de dedicació.
Sr. Marcel Pujol. Crec que la seguretat social controla les hores treballades mitjançant les cotitzacions.
6. Acord per a la sol·licitud de les compensacions econòmiques per a càrrecs electes, exercici
2012, establertes en la convocatòria del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Atesa la convocatòria GRI/120/2012, de 30 de gener, de convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per
a l’exercici de 2012.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals les compensacions econòmiques per a
càrrecs electes locals previstes en la Resolució GRI/120/2012, de 30 de gener, per import de catorze mil
cinc-cents vuitanta-vuit euros amb deu cèntims (14.588,10 €) corresponents a deu mesos de dedicació
completa (de març a desembre de 2012).
Es sotmet la proposta a votació:
Sr. Josep M. Casals, abstenció; Sra. Elisabeth Sanabria, abstenció; Sr. Armengol Vidal, abstenció; Sr.
Isaac Martínez, abstenció; Sra. Mercè M. Perera, si; Sr. Jordi Vicioso, si; Sra. Irene Badia, si; Sr. David
Barbero, si; Sr. Marcel Pujol, si.
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Resulta de la votació:
Vots a favor de la proposta: 5
Abstencions: 4
Proposta que es aprovada per majoria absoluta
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Manifesta que el seu grup com en els punts anteriors s’abstindran.
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 cinquanta minuts, del que com a secretària en dono fe.
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