ACTA NÚM. 06/12
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2012
Assistents:
President:
Pep Palos i Sastre
Regidors:
Dolores Cambras i Saqués
M. Carme Simon i Orriols
Joan Navarro i Soler
Gerard Soler i Perramon
Marta Peracaula i Prades
Josep Nogué i Serrat

A la Sala d’Actes de la Casa de la Vila de Sant Pau de
Segúries, a les 20:35 hores del dia 19 de desembre de
2012 es reuneix el Ple de la Corporació a l’objecte de
celebrar sessió extraordinària en primera convocatòria,
sota la presidència del Sr. Pep Palos i Sastre, Alcalde
president i l’assistència dels regidors relacionats al
requadre.
Actua com a secretari el Sr. Luis López i Garcia,
secretari interventor de l’Ajuntament.

Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò
que estableix l’article 98.c) del Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Sr.
President obre la sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la
convocatòria:
ÚNIC.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL
L’EXERCICI 2013.

PER A

Atès que en la tramitació per a l’elaboració del pressupost municipal per a l’exercici
econòmic de 2013 s’han seguit els requisits que exigeix la legislació vigent.
Atès que en el projecte de pressupost s’hi contemplen els crèdits necessaris i
imprescindibles per a l’execució de la correcta gestió municipal i l’atenció dels serveis
a càrrec de l’Ajuntament, així com per atendre totes les obligacions reconegudes per la
Corporació, els quals es nodriran dels ingressos pressupostats, calculats en base als
drets reconeguts a favor de la Corporació, els tributs, els impostos i preus públics
aprovats.
Atès que en la relació de llocs de treball que integren la plantilla municipal estan
contemplades les places creades reglamentàriament, amb la seva dotació econòmica
corresponent pels conceptes que s’hi contenen, essent objecte de l’oferta pública
d’ocupació les places vacants a cobrir durant l’exercici.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’apartat 4 de l’article 165 del text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març, el
pressupost es presenta sense dèficit inicial.
Atès que en les bases d’execució del pressupost es regulen exhaustivament els
tràmits i procediments per l’execució efectiva de la gestió municipal i el control
pressupostari.
Vist l’informe favorable emès pel Secretari Interventor.
Al Ple de la Corporació, es proposa.

PRIMER.- Aprovar de forma inicial el Pressupost General de la Corporació per a
l’exercici econòmic de 2013, el resum del qual és com segueix :
INGRESSOS
Capítols

Denominació

I
II
III
IV
V

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i Altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Operacions Corrents
Transferències de capital
Operacions de capital
Passius financers
Operacions financeres

VII
IX

Total pressupost d'ingressos

285.416,67 €
9.000,00 €
232.802,16 €
216.538,86 €
7.680,00 €
751.437,69 €
163.000,00 €
163.000,00 €
60.806,81 €
60.806,81 €
975.244,50 €

975.244,50 €

DESPESES
Capítols

Denominació

I
II
III
IV

Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Operacions Corrents
Inversions reals
Operacions de capital
Passius financers
Operacions financeres

VI
IX

Total pressupost de despeses

244.808,73 €
441.879,72 €
4.020,00 €
51.491,38 €
742.199,83 €
228.806,81 €
228.806,81 €
4.237,86 €
4.237,86 €
975.244,50 €

975.244,50 €

SEGON.- Aprovar la plantilla orgànica de personal que es contempla a l’expedient i
l’oferta pública d’ocupació de les places vacants a cobrir durant l’exercici 2013.
TERCER.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost per a 2013.
QUART.- Exposar al públic per termini de quinze dies, previ anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, l’expedient aprovat, als
efectes d’examen i possibles reclamacions.
CINQUÈ.- Considerar definitivament aprovat el Pressupost i l’oferta pública
d’ocupació, si transcorregut el termini d’exposició al públic no s’haguessin presentat
reclamacions, entrant en vigor una vegada s’hagi complert allò que disposa l’article

112.3 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local i l’art. 169.1 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
El Sr. Alcalde afirma que es tracta d’un pressupost molt similar al de l’any anterior.
Remarca que hi ha moltes subvencions pendents.
El Sr. Gerard Soler diu que han observat que és pràcticament igual que el pressupost
del 2012 i posa de manifest algunes de les qüestions més importants que han detectat:
L’increment del 10,44% per ingressos de l’IBI que sumat a l’aplicació del nou cànon
de l’aigua que representa uns 13 a 15 euros per família, suposa una pressió fiscal molt
important. Afirma que hi ha queixes per l’increment de l’IBI i proposa que per l’any
vinent es redueixi el tipus de gravamen. També remarca que la partida per despeses
del lloc de secretaria suposa un increment del 4,65% i pregunta a què es deu que a la
plantilla hi hagi dues places vacants de personal administratiu d’oficines.
A petició del Sr. Alcalde, el Sr. Secretari informa que les dues places vacants
corresponen als dos llocs de treball de les oficines municipals que actualment es
troben coberts de forma interina.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per 4 vots a favor dels membres
del Grup de CiU: Pep Palos i Sastre, Dolores Cambras i Saqués, M. Carme Simon i
Orriols i Joan Navarro i Soler i tres vots en contra del regidors del Grup UPSP: Gerard
Soler i Perramon, Marta Peracaula i Prades i Josep Nogué i Serrat
Esgotat l’ordre del dia i no havent altres assumptes a tractar, quan són tres quarts i
cinc minuts de nou del vespre, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de tot el que, com a
secretari, en dono fe.
Vist i plau
L’alcalde

