ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 28 DE DESEMBRE DE 2016
A les vint-i-una hores i trenta-cinc minuts s’han reunit a la Sala d'Actes d’aquest Ajuntament la Corporació
prèvia convocatòria, amb l’assistència dels Srs. Regidors que s’anomenen a continuació:
JORDI VICIOSO CANELA; MERCE PERERA FOLGUERA, JOAN BONCOMPTE SOLÉ i DAVID PRADAS
GENÉ.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors, Srs. Roger Comelles Viladrich,
Gemma Badia Fusté, Caterina Pijuan Folguera i Judhit Martí Borda.
Assisteix com a secretària la que ho és de la Corporació, Pepita Goixart Pascual.
Assisteixen el nombre legal de membres per la vàlida celebració de la sessió, pel que el Sr. Alcalde
declara oberta la mateixa.
ORDRE DEL DIA
1. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagaments.
2. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Exp. 38/2016.- Llicència de segregació en sòl rústic. Polígon 15, parcel·la 41.
Exp. 69/2016.- Plaça La Sardana, 7, 2a.
Exp. 70/2016.- Carrer Santa Maria, 6.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els expedients d’obres relacionats i les liquidacions de l’impost
de construccions de cadascun d’ells.
3. Aprovació del calendari de cobrança de les taxes per a l’any 2017.
Ateses les taxes que s’han de posar a cobrament aquest any 2017.
Atès que és procedent establir un calendari de cobrança general per a tot l’any.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Establir el següent calendari de cobrança per aquest any 2017:
De l’1 de març a l’1 de maig:
De l’1 de juny a l’1 d’agost:
De l’1 de setembre a l’1 de novembre:

Taxa d’aigua 2n. semestre 2016.
Taxa de clavegueram 2017.
Taxa d’aigua 1r. semestre del 2017.
Taxa conservació cementiri 2017.

Segon.- Fer exposició pública de l'anterior acord mitjançant la publicació d’edicte al Butlletí Oficial de la
Província.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
4. Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2017, plantilla orgànica i relació de llocs de
treball, i bases d’execució del pressupost.
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017.
La secretaria interventora ha emès els informes favorables que figuren a l’expedient.
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.
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En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i els òrgans
competents han proposat prèviament els pressupostos dels organismes i empreses que l’integren,
conformement als seus estatuts o al document fundacional.
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 següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant, es proposa l’adopció del següent acord:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2017 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:
PRESSUPOST
D’INGRESSOS
Capítol 1
328.000,00
Capítol 2
6.000,00
Capítol 3
154.200,00
Capítol 4
327.600,00
Capítol 5
8.700,00
Capítol 6
0,00
Capítol 7
66.600,00
Capítol 8
0,00
Capítol 9
0,00
TOTAL
891.100,00

PRESSUPOST DE
DESPESES
Capítol 1
248.320,00
Capítol 2
407.970,00
Capítol 3
3.600,00
Capítol 4
3.800,00
Capítol 5
30.000,00
Capítol 6
133.710,00
Capítol 7
0,00
Capítol 8
0,00
Capítol 9
63.700,00
TOTAL
891.100,00

2. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera per l’Ajuntament,
per import de 833.080,72 €.
3. Aprovar la plantilla de personal i relació de llocs de treball que s’ha detallat.
4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats
podran presentar-hi reclamacions.
6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva 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 disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim
local, i l’article 169 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.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tos els reunits.
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-cinc minuts, del que com a secretària en dono
fe.
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