ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE DATA 26 DE MARÇ DE 2012
NÚM. PLE2012/3

Identificació sessió
Caràcter: ordinària
Data: 26 de març de 2012
Horari: 20:00 h. a 21:30 h.
Lloc: sala polivalent
Assisteixen:
Alcaldessa- Presidenta
Sra. Montserrat Garrido Romera (CIU)
Tinents d’Alcalde
Sr. Ferran Xumetra Subirana (CIU)
Sra. Anna Pera Bermúdez (CIU)
Sr. Xavier Catarineu Hernández (CIU)
Sr. Raimon Vidal Serra (CIU)
Regidors/es
Sr. Joan Vigatà Minguet (Junts per Sant Pol)
Sr. Daniel Comas Verdaguer (Junts per Sant Pol)
Sra. Verònica Martí Ceballos (Junts per Sant Pol)
Sr. José Parada Rafael (Junts per Sant Pol)
Sr. Manel Puig Borrell (ICV)
Sr. Bernat Ferrer Roura (ICV)
Sr. Albert Font Lacambra (ERC)
Sr. Issac-Ivan Martín i Salvà (PP)
Secretària
M. Carme Solís Ferrer

A la sala polivalent de la vila de Sant Pol de Mar, essent les 20:00 hores del dia 26 de
març de 2012, es reuneixen sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Montserrat
Garrido Romera, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió número 3 del
Ple de la Corporació amb caràcter ordinari, els senyors i senyores més amunt
esmentats.
Declara oberta la sessió la Sra. Alcaldessa 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
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 20 DE FEBRER DE 2012
2. -APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2012 i PLANTILLA DE PERSONAL.
3.- ASSUMPTES URGENTS
4.- PRECS I PREGUNTES

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 20 DE FEBRER
DE 2012
En relació amb l’acta del dia 20 de febrer, el portaveu de Junts sol.licita la rectificació
de la intervenció del Sr. Comas a la pàg. 3, on diu que avança l’abstenció, ha de dir,
que avança el vot negatiu
S’aprova l’acta de la sessió ordinària de data 20 de febrer de 2012, amb la rectificació
abans referida.
2. -APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2012 i PLANTILLA DE PERSONAL.
DICTAMEN DEL REGIDOR D’HISENDA
Assumpte
Aprovació inicial del Pressupost General per a 2012
Relació de fets
1. L’alcaldessa 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 2012.
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 2012 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

3.493.777,81
20.000,00
1.424.310,00
1.207.979,42
112.300,00
6.258.367,23

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

2.980.691,65
2.257.689,17
146.000,00
145.790,03
5.530.170,85
812.621,38
478.000,00
1.290.621,38
6.820.792,23

2. Aprovar la plantilla de personal per a l’exercici 2012.
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 breument el contingut de la proposta
d’aprovació del pressupost sol·licitant el vot favorable dels regidors:
La proposta de pressupost per a l’exercici 2012 que es presenta ascendeix en el seu
conjunt a 6.820.792,23€ que representa un descens respecte al pressupost del 2011
d’un –8%.
Aquesta reducció es produeix en el pressupost corrent (personal; béns, serveis i
subvencions corrents; i despesa financera) amb un esforç d’austeritat d’un -7,39% en
la despesa i també en el pressupost d’inversions amb una disminució del -10,53%.
Mentre el pressupost d’ingressos corrents (impostos, taxes, preus públics i altres
ingressos corrents) baixa en un -3,29%, les despeses corrents (personal; béns, serveis
i subvencions corrents i despesa financera) ho fan en un -7,39%.
Els ingressos s’han pressupostat en base a les Ordenances aprovades per a l’exercici
2012 i als ingressos que es preveuen liquidar en el 2011. Recordem que les
Ordenances presentaven l’augment més important, en quant a repercussió
pressupostària, en l’IBI amb un augment del tipus del 5%. A aquest augment s’ha
acumulat l’augment fixat pel Real Decreto Ley 20/2011 d’un 10% addicional. Aquest
augment addicional ha representat un increment en les previsions del pressupost per
al 2012 de 256.000€. El Govern ha decidit que pràcticament en la seva totalitat
(250.196€), aquest augment addicional imposat per l’Estat es destinés a inversions. I a

aquesta decisió del Govern respon l’estalvi propiciat per la major reducció en la
despesa corrent que en els ingressos i possibilitar així una inversió segura.
El mateix Real Decreto Ley ha establert, com en l’any 2011, la impossibilitat de
concertar nou endeutament per finançar inversions a aquells ajuntaments que
presentin en la liquidació pressupostària de l’exercici 2011 estalvi net negatiu i que no
superin amb la seva ràtio d’endeutament el 75%. L’Ajuntament encara no ha tancat els
comptes de l’exercici 2011 i no coneixem aquestes dades. No obstant, davant la
possibilitat que la liquidació presentés estalvi net negatiu, el govern havia d’assegurar
en la seva proposta de pressupost per al 2012 unes mínimes inversions que la ciutat
necessita. Aquestes inversions estan garantides mitjançant el finançament de l’estalvi
comentat i les subvencions que la Diputació de Barcelona ha assegurat per a l’any
2012 per un total de 160.000€ que corresponen a Xarxa de Municipis i Pla de Xoc. En
total, les inversions previstes amb aquestes dues fonts de finançament asseguren
projectes per import de 410.196,38€. Als quals afegim projectes per import de
402.425€ que es podran executar si les dades de la liquidació 2011 permeten el nou
endeutament. Les inversions s’han prioritzat d’acord amb les limitacions comentades.
En aquest apartat faig referència a què el programa d’inversions contempla aquells
compromisos ineludibles com són: l’Edifici Centre Pere i Joan Corominas el darrer
pagament per les obres urbanització March Pastor. Així com noves actuacions:
l’arranjament de la façana de Mas Morell; actuacions a la via pública en voreres, en
asfaltat, en clavegueram i en actuacions per aconseguir estalvi energètic en
l’enllumenat públic; mobiliari, cotxe de la Policia i molts d’altres que han estat
prioritzats pel govern municipal i que es detallen en l’expedient de pressupost.
Més en concret, us apunto les principals variacions en el pressupost respecte al de
l’any anterior:
•

Els ingressos corrents ascendeixen a 6.258.367,23€ amb una disminució
respecte al 2011 d’un –3,29% (-213.183,70€). La baixada dels ingressos prové
bàsicament per:
o

o

o

o

Pels efectes de la crisi econòmica: hem rebaixat conceptes com
l’Impost sobre Construccions, llicències urbanístiques, plusvàlues i taxa
per obertura d’establiments
A destacar, la molt important rebaixa en la previsió d’ingressos de les
escoles bressol, tant en la subvenció de la Generalitat com en les taxes
de les famílies. I també la rebaixa en els ingressos de l’escola de
música.
En l’exercici 2010 el pressupost incloïa la previsió de l’ingrés de l’Estat
de la compensació de l’ibi de les autopistes del propi exercici 2011 per
import de 150.000€. Durant l’any 2011 ha recaigut sentència denegant
aquesta compensació a un altre Ajuntament. Així que per a l’any 2012
ja no s’ha pressupostat aquest ingrés tot i que de les liquidacions dels
exercicis 2007 a 2010 disposem de sentència i estem a l’espera que
aquesta recaigui ferma i s’executi per cobrar aquelles compensacions.
Per contra, ressaltar l’augment en l’impost més important dels
ajuntaments: l’IBI. En total, pressupostàriament, els augments
d’ordenances i del RDLey han incrementat el pressupost en 396.000€
per aquest impost

•

Les despeses corrents ascendeixen a 5.530.170,85€ amb una disminució
respecte al 2011 d’un –7,39% (-411.380,08€). Com hem distribuït aquest molt
important esforç d’austeritat pressupostària us ho detallem a continuació:
o

Despeses de personal: han disminuït un –9,42% (-310.002,03€).
Aquesta rebaixa prové de la reducció de personal i una congelació
salarial segons ha establert el tan anomenat RDLey 20/2011.

o

Despeses en béns i transferències corrents: han disminuït un –
3,35% (-83.378,05€). L’esforç ha estat repartit en tots els conceptes:
despeses diverses, despeses en manteniment i conservació, en
subministraments, en totes les subvencions que s’atorguen a les
entitats. Pràcticament la única excepció ha estat l’augment en la dotació
pressupostària destinada al contracte de neteja i recollida i també al
tractament de la brossa perquè la previsió de l’any 2011 era insuficient
per atendre a la despesa real. Tot i aquest augment en el pressupost
d’aquestes partides es preveu durant l’any 2012 la reducció del
contracte per la política d’austeritat necessària en aquests moments.
En aquest apartat comento que s’ha pressupostat crèdit per realitzar
convocatòries de subvencions per entitats esportives i culturals,
suprimint-se la major part de les subvencions nominatives.

o

Despeses financeres: interessos de préstecs a llarg i curt termini i
interessos de demora. La consignació d’aquestes despeses disminueix
respecte al 2011 en 70.000€ i això degut a què en l’any 2011 teníem
pressupostat una amortització addicional de 100.000€ corresponent a
l’estalvi salarial del 5% i l’obligació de destinar aquest estalvi a
amortització extraordinària de préstecs.

Quan a l’endeutament
L’endeutament a 31 de desembre de 2011 presenta les següents ràtios:
1. estalvi net:
2011 (incloent
2012)

operacions

noves 2012 (incloent
2012)

392.554,62

273.990,80

2. endeutament
2011 (dades liquidació 2010)

2012

63,78%

56,63%

Quan a l’estabilitat pressupostària:
Concepte

Import

Ingressos pressupostats (cap. I a VII)
Despeses pressupostades (cap. I a VII)

6.418.038,79
6.342.463,79

Capacitat/Necessitat de finançament

75.575,00

operacions

noves

Complim amb l’objectiu d’estabilitat:
L’estat de despeses del pressupost per a l’any 2012 compleix les prescripcions
establertes perla regla de la despesa abans assenyalada, ja que la variació en aquest
estat del 2012 respecte del 2011 implica una disminució en un percentatge del –7,7%,
tot i que en l’exercici 2012 es contemplen increments derivats de modificacions
normatives permanents. Amb les darreres dades conegudes el límit seria un augment
del 3,16%.
Seguidament, pren la paraula el portaveu de Junts per Sant Pol, Sr. Vigatà, per
manifestar que:
-El seu grup ha observat que és un pressupost restrictiu i auster en la despesa. Això
no obstant, pel que respecta als ingressos, es produeix un augment de la pressió fiscal
als ciutadans de Sant Pol, sobretot, de l’I.BI donat que, a la puja aprovada per
l’Ajuntament del 5%, s’afegeix la imposada pel govern estatal del 10%.
-Junts no ha participat en la confecció del pressupost; tampoc el gestionaran. Ara bé,
vol expressar que la comunicació amb el govern municipal -en tractar aquest tema- ha
estat correcta i, fins i tot, cordial.
-Aplaudeixen la nova política d’atorgament subvencions implantada pel govern i
basada en les activitats que realitzin les entitats, però es mostren en desacord amb
algunes retribucions d’alts càrrecs que creuen innecessàries. Consideren que amb un
govern d’unitat s’evitaria aquesta despesa.
-No es desprèn del pressupost quin serà el futur de l’escola de música, ni de la radio
municipal (reitera la necessitat de crear el servei).
-Recorden que varen votar desfavorablement a l’increment dels tributs i les taxes
municipals, i que han de ser coherents amb les decisions que en el seu moment varen
prendre.
Intervé el Sr. Puig, informant de que es varen reunir amb el govern presentant
esmenes a la proposta de pressupost les quals no foren acceptades per aquest, tot i
que varen trobar punts d’acord. També es varen reunir amb la resta de l’oposició per a
valorar el document i cercar accions conjuntes. La falta d’entesa amb el govern en els
punts més substancials de la proposta d’ICV fa que no puguin votar favorablement el
pressupost.
Vol fer unes pinzellades en relació amb les aplicacions pressupostàries de despeses:
Es elevada –diu- la consignació pressupostària prevista per a càrrecs electes –de
govern i d’oposició- també la destinada als grups polítics, pubillatge, hores extres del
personal, consum elèctric de dependències municipals. No els agrada la poca
capacitat d’inversió, sobretot, si es considera que el crèdit, probablement, no es
podrà demanar. Troben a faltar aplicacions pressupostàries destinades al
desplegament del pla de mobilitat, redacció del Pla d’equipaments, projecte de
rehabilitació de l’antiga llar d’infants i revitalització de l’agricultura.
Aquest pressupost –continua el portaveu d’ICV- no presenta cap motiu objectiu que
els faci votar en contra, per la qual cosa, n’anuncien l’abstenció i, si prospera, es
reserven formular, durant el termini d’exposició pública,
les al.legacions que
considerin adients.

A continuació el regidor d’ERC, Sr. Font, comenta que és un pressupost restrictiu,
propi dels temps que vivim. Adverteix que tot i la baixada de transferències corrents
derivada de la davallada dels ingressos provinents d’altres administracions, són altres
administracions, concretament l’Estat, qui, amb la puja de l’IBI, i per tant, augmentant
la pressió fiscal dels santpolencs, salva el pressupost municipal El govern s’ha sumat
a la iniciativa de Madrid i “ha salvat els mobles” . No tenen, -diu- cap motiu per votar-hi
a favor ni en contra, per això, ERC s’abstindrà.
Per últim, el regidor del PP, Sr. Martin, exposa que en ser el darrer en parlar, hi ha
arguments que d’altres regidors ja han posat de manifest i que no reiterarà; tot i així
emfatitza el tema de les festes. Considera que la consignació pressupostària prevista
per a pubillatge és excessiva; com també ho és –al seu parer- la prevista per altres
fires –com l’alternativa. Entén, també, com del tot innecessària, la instal.lació de la
carpa per a la celebració de la festa major. Troba desproporcionat que la Comissió de
reis sigui subvencionada amb 6000 euros –quan l’activitat es centra en un sol dia- i
que, als comerciants, en un moment de crisi com l’actual, se’ls atorgui només 1800
per dinamització del comerç. Insisteix en que no té motius per votar favorablement
perquè és un pressupost de CIU, però tampoc en contra; en conseqüència,
s’abstindrà.
Replica l’Alcaldessa:
-Que es va convidar a tots els grups polítics per tal que participessin en el pressupost i
diguessin la seva. No han volgut fer-ho i el govern ha continuat endavant.
-és un pressupost restrictiu i ajustat a la realitat.
-quan a l’IBI, és cert que l’Ajuntament va pujar-lo un 5%, i la puja del 10% restant ha
estat imposada pel govern estatal. El que ha decidit el govern municipal davant
aquesta situació inesperada, és destinar el resultat d’aquest increment a inversions
que no s’haguessin pogut dur a terme.
-quan a les retribucions dels alts càrrecs, reitera el que ja ha dit a Junts en vàries
ocasions. Ja durant la campanya electoral, va informar que si resultava elegida es
dedicaria en exclusiva a la gestió municipal. La seva feina és una altra, però si es
dedica a la gestió municipal en exclusiva ha de ser compensada degudament.
-en relació amb l’escola de música i dansa, en l’annex de personal del pressupost es
contempla l’amortització del lloc de treball de professor de música i les raons per les
quals es proposa aquesta. L’escola de dansa, com consta en l’annex referit, continuarà
funcionant. S’està reformulant l’activitat.
-pel que respecta al consums elèctrics, s’ha dut a terme una auditoria lumínica i
s’estan comprovant totes les despeses i consums. Els tràmits són llargs. S’ha previst,
un canvi de comptadors pels digitals que significaran un estalvi energètic.
-L’elaboració del Pla d’equipament s’ha encarregat a la Diputació.
-Hi ha aplicació pressupostària d’estudis i treballs tècnics per a la realització del
projecte de reparació de les antigues escoles.
-Li sembla una bona idea preveure consignació per la revitalització de l’agricultura.
Lamenta, però, que ICV no ho hagués dit abans, per preveure-ho.

Intervé el Sr. Xumetra per fer el següent incís:
-en referència al desplegament del pla de mobilitat, part dels diners destinats a la
redacció del plecs de la gestió de l’enllumenat, en ser subvencionats pel Pla Elena de
la Diputació, es destinaran al desenvolupament de l’esmentat pla.
Continua l’Alcaldessa, Montserrat Garrido,
l’oposició dient que:

replicant als portaveus dels grups de

- s’ha reduït de forma considerable el capítol de festes, malgrat que entén que no per
estar en època de crisi han de desaparèixer: perquè la gent té dret a distreure’s i
perquè dinamitza econòmicament el municipi. A més, per internacionalitzar-se hi ha
que invertir primer.
-pel que fa als botiguers, els correspon a ells gestionar i decidir el destí de els
subvencions
-quan a la Comissió de reis, s’ha parlat amb ella i el govern creu que és una festa que
s’ha de mantenir, malgrat que sí que és partidària d’abaratir-la.
Pren la paraula el regidor del PP, per al.lusions, dient que no està en contra de la
celebració de les festes, sinó que creu que, en època de crisi, el previst al pressupost
és excessiu i que caldria buscar noves fórmules. Així mateix, explica que entén
desproporcionat que, per exemple, per un únic dia d’actuació s’atorgui a la Comissió
de reis 6000 euros de subvenció i que, a l’Associació dels comerciants –que fan
activitats per a la seva promoció més llargues en el temps- s’atorgui només 1800
euros. Demana que des de promoció econòmica es doni suport als comerciants.
El Sr. Vigatà, davant la intervenció del regidor del PP, pregunta en quin torn es
troben, qüestió que és aclarida per l’Alcaldessa, manifestant que al primer torn.
Tot seguit acaba la rèplica el regidor de Festes i esports, Sr. Xavier Catarineu:
-Respecte al pubillatge, explica que és partidari de mantenir aquesta aplicació
pressupostària per sensibilitat i conservació de les tradicions i cultura catalanes. S’ha
creat una Comissió de pubillatge que, enguany, ha decidit variar la fórmula i que, de
no resultar, l’any vinent es realitzarà un canvi més dràstic.
-quan a festes, la carpa queda coberta amb el que s’ingressa.
-convida al regidor del PP a la reunió de la Comissió de festes per participar amb idees
noves. També el convida a la propera reunió que es dugui a terme amb les entitats per
tal que conegui la importància que aquestes han tingut en l’organització i promoció
d’activitats culturals i lúdiques en aquest municipi. Després ja discutiran si s’han de
potenciar més unes que d’altres.
-pel que a la política de subvencions a les entitats, és de justícia que l’import de les
subvencions sigui proporcional a les activitats que aquestes organitzin. No és lògic –
segons el seu parer- atorgar-les nominalment en el pressupost.
Intervé en el Sr. Vigatà en el segon torn de rèplica, per manifestar que:
-quan a la crítica respecte a les retribucions i dedicacions exclusives, Junts ja s’ha
manifestat en vàries ocasions, que no va dirigida al càrrec d’Alcaldessa, sinó a les

altres dedicacions acordades. Entén que la gestió d’aquest pressupost que qualifica de
“domèstic” les fa innecessàries.
-quan a l’escola de música, troben a faltar una alternativa a la fi de l’actual. També
volen saber si és previst que el local del carrer Roger de Flor es destini a la seva
ubicació.
-No s’observa en l’estat de despeses cap previsió econòmica respecte de la TDT
-Demanen aclariments sobre determinades aplicacions pressupostàries:
1. Els treballs tècnics de jardins públics, manteniment d’arbrat públic i treballs
tècnics jardins públics CEO, ha tingut una dràstica reducció. Pregunta si això
significa que encara anirem a pitjor?
2. Hi ha un 66,67% d’increment de la munició incomprensible en un pressupost
restrictiu.
3. S’ha incrementat l’aplicació de telefonia mòbil
4. Hi ha un augment de les despeses jurídiques i notarials; això és indicatiu d’un
increment dels conflictes jurídics. Apunta varies solucions, la primera, procurar
la conciliació d’interessos prèvia al conflicte judicial, comparació d’honoraris i,
fins i tot, la possibilitat de comptar amb becaris o amb la contractació d’un altre
advocat en nòmina.
5. No comprenen la previsió per pubillatge que creuen excessives.
6. Pregunta per l’aplicació “d’altres activitats esportives” i “activitats diverses de
joventut.”
7. Creu que hi ha duplicitat en l’aplicació del servei de disseny i fotografia. Hi ha
dues previsions amb la mateixa quantitat.
8. Volen saber perquè s’han baixat els ajuts de menjador en època de crisi
9. Respecte a les subvencions d’educació, volen saber que conté l’aplicació
pressupostària
Agraeix que se li hagi tramès l’informe dels representants sindicals.
Intervé el Sr. Puig:
-Recorda que la redacció del Pla d’equipaments es va acordar, a instàncies
d’Iniciativa- en un plenari a resultes d’una proposta del govern d’aleshores d’ubicar
l’escola de música al local del carrer Roger de Flor. El pla –entenen- ha de ser previ al
POUM. Continuen demanant que es redacti per evitar problemàtiques de futures
ubicacions d’equipaments i serveis.
El Sr. Martin insisteix en que veient que es redueixen previsions pressupostàries de
serveis, creu que s’hauria de buscar noves fórmules d’organització de les festes que
no costessin tan diners.

Sr. Alcaldessa:
-S’està estudiant un projecte de fer una escola de música de la Vallalta (Sant Pol, Sant
Cebrià i Sant Iscle) i Canet que aglutinaria tots els instruments a Canet, de manera
que Sant Pol seria una aula associada de l’escola de música.
-El tema de la TDT no té reflex pressupostari perquè el problema no és econòmic, sinó
tècnic. Hi ha entrebancs de caràcter urbanístics i mediambientals. A finals d’abril han

de mantenir una reunió amb el govern de Sant Cebrià, perquè aquest últim municipi
també té problemes de recepció.
-Quan a la telefonia, s’ha pressupostat d’acord amb la despesa real. S’ha reduït un
11% el cost en aquesta aplicació (telefonia fixa i mòbil).
-Pel que respecta a les despeses jurídiques, esperen menys litigis, però hi ha litigis
que s’han d’acabar.
-Beques de menjador, s’ha pressupostat menys, perquè l’any passat no es va complir
la previsió.
-Dietes de personal, estaven notablement més altes del que s’ha previst enguay. Des
del govern s’està promovent l’ús del transport públic. També s’ha contractat un
“teletac”
Sra. Pera, respon les qüestions plantejades sobre l’àrea de la seva
responsabilitat
-Referent a la poda, la baixada es deu a que enguany s’ha fet una poda menys
agressiva, per tant ha costat menys.
-Referent a la jardineria, part d’aquesta i manteniment de l’arbrat públic, l’assumeix la
brigada, per la qual cosa es contractarà temporalment un jardiner. També la Diputació
ha subvencionat una desbrossadora.
Sr. Xumetra, respon al Sr. Vigatà, l’aplicació de jardins 171000 s’augmenta perquè,
en assumir la brigada la totalitat del manteniment de jardins, es necessari incrementar
per combustible.
El tema de comunicació, són dues aplicacions diferents, malgrat que la quantia és la
mateixa: una persona fa el disseny gràfic, i, l’altra, la maquetació del butlletí.
Pel que fa a la munició, l’increment es deu a que l’Escola de Policia obliga a fer dos
sessions de tir, enlloc d’una, com fins ara.

Sr. Catarineu, respon les qüestions plantejades sobre l’àrea de la seva
responsabilitat
-S’ha pujat l’aplicació destinada a activitats de joventut, perquè, per fi, es disposarà
d’un espai jove en haver-se acabat les obres de Ca l’Arturo-, per la qual cosa s’ha
previst promocionar les activitats destinades a aquest col.lectiu. D’altra banda, en no
poder, la majoria d’Ajuntaments assumir el cost del Giramaresme, s’ha deixat la porta
oberta a un nou projecte mancomunat per potenciar nous talents de músics de la
comarca.
-Quan a les activitats esportives, fins el moment s’ha previst una mini Challenge pels
menuts, la cursa de Sant Esteve, una duatló a l’estiu, i també una etapa d’un circuit de
vòlei.

VOTACIÓ
SOTMESA A VOTACIÓ la proposta per a l’aprovació de la sessió ordinària de data 26
de març de 2012, ES APROVADA PER MAJORIA SIMPLE amb
•
•
•

5 Vots a Favor: CIU (5)
4 Vots en contra: Junts (4)
4 Abstencions ICV (2), ERC (1), PP (1)

3.- ASSUMPTES URGENTS
N n’hi ha
L’Alcaldessa aprofita l’avinentesa per comunicar que els sessions plenàries es duran a
terme a l’antiga sala de plens.

4. PRECS I PREGUNTES
Verònica Martí:
-Ha advertit que a la previsió de neteja de platges d’aquest anys és superior a la
de l’any passat, per la qual cosa pregunta a que es deu l’augment: a un
increment de les intervencions o a la puja del cost del servei.
Respon l’Alcaldessa que es degut a que l’any passat no es va pressupostar tota la
neteja que calia fer. Creu que durant tot l’any, no només a l’estiu, s’ha de netejar.
-Prec: demana que si sobren diners d’alguna aplicació pressupostària, es
destinin a l’agricultura
El Sr. Vigatà pregunta si a través d’una al.legació es pot habilitar consignació
per aquesta destinació
L’Alcaldessa respon que estaria d’acord en buscar consignació. La secretària
complementa la resposta tot dient que si políticament estan d’acord, la via de
l’estimació de l’al.legació seria la correcta.
Albert Font
-Manifesta que malgrat haver superat el ple dels pressupostos, el govern mereix un
suspens ja que ha estat incapaç d’arribar al ple amb la garantia de que aquests
s’aprovarien. Ha estat incapaç –reitera- d’articular un pacte a fi i efecte d’aconseguir
una majoria suficient per aprovar-los. Considera que aquesta situació no pot continuar
així.
I no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les
21:30 hores, estenent-se la present acta per a la deguda constància de tot allò
acordat, signant-la l’Alcaldessa, juntament amb mi, la Secretària, qui dono fe.
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Montserrat Garrido Romera
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