ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL PLE
DE DATA 7 DE MARÇ DE 2011
NÚM. 2011/3
Identificació sessió
Caràcter: Extraordinari
Data: 7 de març de 2011
Horari: 20:00 a 20:45 h
Lloc: sala polivalent
Assisteixen:
Alcalde- President
Sr. Manuel Mombiela Simon (CIU)
Tinents d’Alcalde
Sr. Ramon Llastarry Canadell (CIU)
Sr. Raül Trabal Tallon (CIU)
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
Regidors/es
Sr. Manel Puig Borrell (ICV)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Joan Vigatà Minguet (Junts per Sant Pol)
Sr. Juan Antonio Piqueras Rigau (Regidor no adscrit)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. Enrique Abad Fernández (Regidor no adscrit)
Sra. Maria Piedad Jiménez Polanco (PSC) (s’incorpora a la sessió a les 20:20 h.)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer
A la sala polivalent de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 20:00 hores del dia 7 de
març de 2011, es reuneixen sota la Presidència del Sr. Alcalde, Manuel Mombiela
Simon, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 3 del Ple de la
Corporació amb caràcter extraordinari, els senyors i senyores més amunt esmentats.
Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit es relacionen.
Ordre del dia
ÚNIC.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI DE
2011 I PLANTILLA DE PERSONAL
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ÚNIC.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI
DE 2011 i PLANTILLA DE PERSONAL.
DICTAMEN del regidor d’hisenda
Assumpte
Aprovació inicial del Pressupost General per a 2011.
Relació de fets
1. L’alcalde de l’Ajuntament, d’acord amb el disposat per l’article 168 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ha format el pressupost
per a l’exercici 2011.
2. La secretaria - Intervenció municipal ha emès informe favorable.
3. El Pressupost conté la documentació i annexos previstos al Text Refós de la
Llei d’hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març.
Fonaments de dret
1. En la tramitació del pressupost s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent.
2. L’elaboració, tramitació i aprovació del pressupost s’ha de subjectar a l’art. 162
i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
EL PLE ACORDA,
1. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici de 2011 que, resumit
per capítols, és el següent:

Ingressos

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, preus públics, ..
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Subtotal pressupost corrent

3.138.500,00
90.000,00
1.519.082,59
1.581.423,34
142.545,00
6.471.550,93

Capítol VII
Capítol IX

Transferències de capital
Passius financers
Subtotal pressupost capital
TOTAL PRESSUPOST

544.418,90
398.044,41
942.463,31
7.414.014,24

Despeses
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol IX

Despeses de personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Subtotal pressupost corrent
Inversions reals
Passius financers
Subtotal pressupost capital
TOTAL PRESSUPOST

3.290.693,68
2.348.761,40
194.000,00
138.095,85
5.971.550,93
942.463,31
500.000,00
1.442.463,31
7.414.014,24
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2. Aprovar la plantilla de personal per a l’exercici 2011.
3. Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general.
4. Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, inserint l’anunci
corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler d’anuncis de la
corporació, per poder-hi fer reclamacions.
5. 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 169 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.

INTERVENCIONS
El regidor de l’àrea, Sr. Xumetra, explica els trets fonamentals del projecte de
pressupost 2011 que qualifica d’auster en significar una baixa d’un 21% respecte de
l’any anterior.
Explica de forma breu les raons del decrement a nivell d’ingressos i despeses.
Sr. Vigatà.-Té la percepció que és un pressupost fet a correcuita en el que no consta
el dictamen del Comitè d’Empresa –simplement hi ha una petició, no un dictamen-.
Afirma que el Govern tampoc ha contestat satisfactòriament a les qüestions
plantejades per Junts per Sant Pol.
Sr. Puig.-Es notable la reducció del pressupost, la qual cosa els fa pensar que els
anys anterior s’havia inflat. Tenen la percepció que s’està ajustant a la realitat.
Manifesten el seu descontent en el decrement de les partides referides a cursos de
formació, els ajuts a menjador, la jardineria,..... falta també la partida d’agricultura.
Troben positiva la partida de recollida d’escombraries i la puja referent al Conveni de la
gossera. Formula tres preguntes, perquè contestin els regidors responsables de les
respectives àrees:
1. Quines són les actuacions previstes al pavelló –hi ha una partida de 240.000 €
destinada a pavelló
2. Increment del subministrament elèctric. Pregunta si és fruit d’una puja del
consum o d’una mala previsió
3. El perquè la retirada de la campanya de sensibilització ambiental
Sr. Font.-Agraeix l’esforç del govern per presentar un pressupost quasi al final del
mandat i ja iniciat l’exercici econòmic. Considera que és un pressupost que
tècnicament no es complirà. Entén que les partides d’ingressos són massa optimistes i
les de despeses han estat retallades de forma arbitrària. Així, a tall d’exemple,
partides de jardineria i carburant han baixat dràsticament i partides socials han estat
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retallades sense justificar. Afirma que la culpa no és del pressupost sinó de la gestió
del mateix. Tot i així votarà favorablement aquest pressupost malgrat és conscient que
no es complirà.
Sra. Jiménez.-Agraeix també l’esforç de l’equip de govern per a la formulació del
pressupost. Entén que no s’ajusta a la realitat. La indemnització que la interlocutòria
del Jutjat ens obliga a abonar a PROSU, S.A., està prevista com a inversió quan es
tracta d’un deute. Tenim més deutes que els que figuren al pressupost. Tampoc està
d’acord amb les despeses innecessàries.
Sr. Abad.- A l’annex de personal no es contempla la necessitat de dur a terme el
procés selectiu de la TAG d’Urbanisme i de la plaça d’administrativa, ambdues en
situació de comissió de serveis. Adverteix una retallada de l’escola de música.
Considera que és un servei a prescindir, ja que el considera un luxe.
Sr. Piqueras. Pregunta si la retallada tindrà repercussions en els serveis que prestarà
l’Ajuntament. Quins seran els serveis afectats per la retallada.
No sap donar resposta al Sr. Puig pel que respecte a la pregunta del poliesportiu. Si
pot dir-li que a causa d’una inspecció es varen detectar deficiències a esmenar a curt
termini. Parlarà amb Serveis Tècnics i aclarirà la qüestió plantejada.
Sr. Xumetra.-Evidentment baixaran serveis. De no haver estat així no hauria estat
possible el reajust pressupostari.
Sr. Llastarry aclareix que l’any passat fou retallada la partida pressupostària
d’escombraries de forma unilateral pel regidor d’Hisenda. Pel que fa al pressupost hi
ha hagut un reajust pressupostari amb el qual no està d’acord malgrat votarà a favor
de la seva aprovació per disciplina. Creu que s’haurien d’haver pres altres decisions
que qualifica de valentes.
Sr. Vigatà.-Després d’haver escoltat als regidors es ratifica en la seva posició inicial de
vot desfavorable.
VOTACIO
SOTMES EL DICTAMEN A VOTACIÓ, per a l’aprovació de la sessió extraordinària de
7 de març de 2011, ES APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA amb
•
•
•

6 vots a favor: CIU (4), ERC (1), Regidor no adscrit Sr. Piqueras (1)
2 Vots en contra : Junts (2)
3 Abstencions: ICV (1), PSC (1), Regidor no adscrit Sr. Abad (1).
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I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les 20:45
hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò acordat,
signant-la l’Alcalde, juntament amb mi, la Secretària, qui dono fe.
ALCALDE

SECRETÀRIA

Manuel Mombiela Simón

M. Carme Solís Ferrer
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