Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 12 de novembre de 2018
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2018000007
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 12 de novembre de 2018
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 20:00 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Maria Dolors Cambras Saques, alcaldessa
Juan Navarro Soler, regidor
Adrià Gómez Marco, regidor
Gabriel Barba Ramírez, regidor
Xavier Marsal Coma, regidor
Albert Coma Vila, regidor
Josep Ruiz Muñoz, secretari
Prèviament es comprova 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.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària a l'efecte de tractar els punts
inclosos al següent:
Ordre del dia:
1.0. Aprovació del pressupost general per a l'exercici 2019 i la plantilla de personal
2.0. Aprovació d’un pla econòmic i financer
3.0. Donar suport a mocions d’altres entitats i administracions:
3.1. Moció per l'absolució dels presos polítics
Desenvolupament de la sessió
L’alcaldessa presidenta declara oberta la sessió que té per objecte el punts de l’ordre del dia:
1.0. Aprovació del pressupost general per a l'exercici 2019 i la plantilla de personal
Vist el Projecte de Pressupost General d'aquesta entitat per a 2019 elevat a aquesta corporació
en la forma prevista per l'article 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals;
Atès que resulta sense dèficit inicial, i vist el resum a nivell de capítols que es detalla a
continuació:
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PRESSUPOST EXERCICI 2019
RESUM PER CAPÍTOLS
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'ingresos

384.200,00 €
2.590,00 €
242.400,00 €
318.000,00 €
7.660,00 €
182.000,00 €
-

€

1.136.850,00 €

954.850,00 €
182.000,00 €
-

€

1.136.850,00 €

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

308.650,00 €
363.100,00 €
500,00 €
126.100,00 €
338.500,00 €
-

€

1.136.850,00 €

798.350,00 €
338.500,00 €
-

€

1.136.850,00 €

Vistes les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2019;
Vista la Plantilla de Personal, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris,
personal laboral i eventual, que tot seguit es detalla:
Plantilla de personal
A. Funcionaris
1.Escala d’habilitació nacional.
Subescala secretaria intervenció.
Classe tercera
2.Administració general:
Administratius
3.Administració Especial.
Subescala tècnica (arquitecte)
Total
plantilla
personal
funcionaris
B. Laborals
- Llar d’infants. Directora
- Tècnica grau mig (Serveis
Tècnics)
- Llar d’infants. Responsable
d’aula
- Brigada Municipal. Oficial 1a.
- Peó neteja
Total plantilla personal laboral

Places

Vacants

Grup/
subgrup

Jornada

1

1

A1

Completa

2

2

C2

Completa

1
4

1
4

A1

Parcial (20%)

1
1
1
2
1

0
1
0
0
0

C1
C1
C2
C1
E

Completa
Parcial (40%)
Completa
Completa
Parcial(62%)

6

1
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C. Eventuals
Peó oficis
Peó neteja
Total personal eventual
Total general

1
1
2

1
1
2

12

7

AP
AP

Parcial(50%)
Parcial(62%)

Es proposa l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar el Pressupost General d’aquesta entitat per a 2019, juntament amb les seves Bases
d’execució en la forma detallada a l’expedient.
2. Aprovar la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal
laboral i eventual i que regirà durant l’exercici de 2019.
3. Exposar al públic pel termini de quinze dies, amb anunci previ en el Butlletí Oficial de la
Província i pels mitjans habituals el Pressupost i la Plantilla aprovada i considerar-los aprovats
definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord, si durant l'esmentat termini no
s’haguessin presentat reclamacions.

2.0. Aprovació d’un pla econòmic i financer
Òrgan: Ple
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 12 de novembre de 2018
Expedient núm. X2018000387 - 1751-000001-2018
Per Unanimitat
Aprovat Per 6 Vots A Favor (Albert Coma Vila, Maria
Dolors Cambras Saques, Gabriel Barba Ramirez, Juan
Navarro Soler, Adria Gomez Marco, Xavier Marsal
Coma)
ACORD
Títol:
Aprovació d’un pla econòmic i financer
Text:
2. Aprovació d’un pla econòmic i financer
De conformitat amb l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, en cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de deute públic o de la regla de despesa, l’administració incomplidora ha de
formular un pla econòmic-financer que permeti en el termini de l’any d’incompliment i el
següent, el compliment dels objectius d’estabilitat i de la regla de despesa, amb el contingut i
l’abast que preveu aquest article.
Atenent a l’article 23 1. de la LO 2/2012, els plans economicofinancers s’han de presentar
davant els òrgans previstos en els apartats següents en el termini màxim d’un mes des que
es constati l’incompliment o s’apreciïn les circumstàncies previstes a l’article 11.3,
respectivament. Aquests plans han de ser aprovats pels òrgans esmentats en el termini màxim
de dos mesos des de la presentació, i la posada en marxa no pot excedir els tres mesos des
de la constatació de l’incompliment o de l’apreciació de les circumstàncies que preveu l’article
11.3.
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El mateix article 23.4 estableix que els plans economicofinancers elaborats per les corporacions
locals han d’estar aprovats pel Ple de la corporació.
Posteriorment, i de conformitat a l’article 21.3 del RDL 1463/2007 Reglament d’estabilitat
pressupostària, es donarà comunicació a la Direcció General de Política Financera, el
corresponent pla econòmic financer que s’hagi aprovat.
D’acord amb l’article 10 i l’apartat 5 de l’annex 2 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, l’aprovació del pla econòmic i
financer s’ha d’acreditar mitjançant la tramesa al Departament d’Economia i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya de la documentació prevista en aquesta Ordre.
En el BOE de 8 de novembre de 2014, es va publicar l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de
novembre, que en l’apartat 4 del seu article únic modifica l’apartat 2 de l’article 9 de l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Mitjançant aquesta modificació s’estableix que la corporació local remetrà el pla econòmic i
financer al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en el termini de 5 dies naturals des
de la seva aprovació per la pròpia corporació local o per l’òrgan que exerceixi la tutela
financera, segons procedeixi.
L’article 26 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
que desenvolupa la Llei d'estabilitat pressupostaria disposa que el Pla econòmic financer
aprovat pel Ple de la corporació s’inserirà a efectes exclusivament informatius al butlletí
informatiu de la corporació, si en tingués i també al Butlletí Oficial de la Província. També a
efectes exclusivament informatius una còpia del pla es trobarà a disposició del públic des de
la seva aprovació pel Ple i fins a la finalització del seu període de vigència.
Les fases d’incoació i d’instrucció del present expedient es concreten en la documentació que
es detalla tot seguit:
1. Pel Decret de l’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació del pla econòmic-financer
d’aquesta corporació amb escenari 2018-2019 per al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en l’exercici de 2018.
2- La liquidació del pressupost 2017 posa de manifest que aquesta corporació no assoleix
l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb un 1,69 % per import de 19.050,20 €.
3. El secretari interventor ha emès l’informe corresponent.
4- La necessitat de finançament que es desprèn de la liquidació del pressupost 2017 és
de19.050,00 € ja que, la suma dels ingressos no financers, capítols 1 a 7, és inferior a la suma
de les despeses no financeres, capítols 1 a 7.
Per tot això, en virtut de l’informe favorable per part de la Intervenció de Fons, i vist el certificat
del secretari, l’alcaldessa proposa al Ple de l’ajuntament l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el pla econòmic financer que aconsegueix l’estabilitat en el termini màxim
permès, detall del qual consta a l’annex.
2. Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera,
de conformitat a l’article 21.3 del Reglament de la LGEP.
3. Trametre la informació corresponent al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques per la plataforma habilitada a l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les
Entitat Locals.
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4. Exposar, a efectes informatius, el pla econòmic financer al públic mitjançant la inserció de
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província.
5. Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.
Signat electrònicament,

3.0. Donar suport a mocions d’altres entitats i administracions:
3.1. Moció per l'absolució dels presos polítics
L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot i els
innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de seguretat,
més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el seu vot, de forma
clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. El dret a decidir, reconegut per a
tots els pobles del món en els Tractats Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor
i actuant amb fets antidemocràtics.
El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per rebutjar
la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i pacífica, el dret a
decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la mateixa: negar qualsevol
iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni proposta política. S’ha optat per intentar
resoldre el conflicte polític per la via de la repressió i dels tribunals de justícia.
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea
Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els representants del
Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi
Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa
més d’un any que el president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara
Ponsatí i Meritxell Serret viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de
prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel.
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la Fiscalia i
l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de l’1-O, en el judici
que començarà el proper mes de gener.
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebel·lió, sedició i malversació,
parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir aquells dies, on l’única
violència que es va poder veure va ser la que van practicar els cossos de seguretat espanyols
contra persones que únicament volien exercir el dret a vot.
Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes la
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya.
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de porra, i
la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva, la instrumentalització de la justícia
per donar resposta al que és un conflicte polític.
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política a la
situació catalana.
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen unes
idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’.
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Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per donar veu
a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i expressar-se
democràticament no constitueix cap tipus de delicte.
El Ple de la corporació de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries demana l’adopció dels
següents:
ACORDS
PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i Advocacia de
l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el referèndum de l’1
d’octubre de 2017.
SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents i d’un
relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la manipulació de
la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots els actes
i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans.
QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el retorn
de les persones exiliades.
CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió per
part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítics i persones
exiliades.
SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al
govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups
parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets
Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI.

I perquè així consti, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l’alcaldessa presidenta de la
corporació al lloc i data dalt consignats.
El secretari,

Vist i plau,

Signat electrònicament,
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