ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 24 DE FEBRER DE 2005.- NÚMERO 02:
ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT
SR. JOSEP R. OLIVART VILASECA
SR. FRANCISCO J. BISART BALTASAR
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. JOAN MOLET TORRES
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SR. IGNASI COMELLA PEIRÓ
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. ALBERT GARCÍA MILAGROS
SR. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
SRA. JUANA MAGAÑA MEDINA

Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, éssent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, s’inicia la
sessió plenària d’acord a l’ordre de les propostes següent:

1.- Aprovació de l’acta de Ple, en sessió ordinària de
data 27 de gener de 2005
S’aprova per unanimitat dels regidors presents en la sessió plenària.

2.- Aprovació inicial del Pressupost de la Corporació i
Organismes Autònoms de l’exercici 2005 i les Bases
d’Execució. Aprovació dels llocs de treball i de la
plantilla de personal
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Confeccionat el Pressupost General per a l'any 2005 integrat pel pressupost
de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms "Patronat Municipal d'Esports" i
"Patronat Municipal d'Avis", que presenten el següent resum per capítols:

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT
ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL

A) OPERACIONS CORRENTS

1.112.831,00 euros
IMPOSTOS DIRECTES
192.000,00 euros
IMPOSTOS INDIRECTES
522.661,28 euros
TAXES I ALTRES INGRESSOS
1.062.847,28 euros
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
27.294,04 euros
INGRESSOS PATRIMONIALS
399.452,49 euros
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
146.699,60 euros
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
3.463.785,69 euros
TOTAL
TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS
3.463.785,69 euros
I
II
III
IV
V
VI
VII

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS

I
II
III
IV

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.199.473,20 euros
1.224.329,64 euros
79.000,00 euros
321.338,25 euros

B) OPERACIONS DE CAPITAL
VI
IX

INVERSIONS REALS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL
TOTAL D’ESTAT DE DESPESES

635.344,60 euros
4.300,00 euros
3.463.785,69 euros
3.463.785,69 euros

PATRONAT MUNICIPAL D'AVIS
ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPITOL A) OPERACIONS CORRENTS
III
IV
V

TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS DE DIPÒSITS
TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

264.759,62 euros
252.770,41 euros
7,97 euros
517.538,00 euros

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL A) OPERACIONS CORRENTS
I
II
III

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DE DIPÒSITS FIANCES I ALTRES

390.239,98 euros
105.465,63 euros
41,22 euros

VI

INVERSIONS REALS
TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

21.791,17 euros
517.538,00 euros

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS
ESTAT D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL
III
IV
V

A) OPERACIONS CORRENTS
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERENCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL D'ESTAT D'INGRESSOS

1.200,00 euros
129.540,00 euros
50,00 euros
131.390,00 euros

ESTAT DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
A) OPERACIONS CORRENTS
I
II
III
IV
VI

REMUNERACIONS DEL PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TOTAL D'ESTAT DE DESPESES

34.500,00 euros
52.190,00 euros
200,00 euros
. 35.500,00euros
9.000,00 euros
131.390,00 euros

Conjuntament s’adjunta en l’annex
aprovació.

el pressupost consolidat per a la seva

I vist l’expedient en el qual consta la documentació a que fan referència els
articles 147 i 149 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals.
Es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment el Pressupost General i demés per a l’exercici
2005, integrat pel pressupost de l’Ajuntament que ascendeix a la quantitat de
3.463.785,69 euros i dels organismes autònoms “Patronat Municipal d’Esports”
per una quantitat de 131.390,00 euros i “Patronat Municipal d’Avis” per un
import de 517.538,00 euros i el seu estat de consolidació.
Segon: Aprovar les bases d’execució del pressupost que consten a l’expedient.
Tercer: Aprovar la plantilla de personal, amb les retribucions, els complements
de destí i específic atribuït a cadascun dels llocs de treball relacionats. Les
retribucions s’incrementaran un 2% per a l’any 2005.
Quart: Exposar-lo al públic en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’anuncis d’aquesta Corporació, pel termini de 15 dies durant els quals els
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. El
pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no
es presenten reclamacions, publicant-se l’aprovació definitiva del mateix,
resumit per capítols, al Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè: Trametre simultàniament a l’enviament del corresponent edicte al
Butlletí Oficial de la Província còpia del pressupost definitivament aprovat al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, i al Ministeri
d’Economia i Hisenda, Delegació a Lleida, en compliment d’allò que assenyala
l’art. 150 LRHL, 20 del RD 500/90 de 20 d’abril”.
En primer lloc, el regidor d’Hisenda manifesta que és la primera vegada que es
dóna amb antelació la documentació del pressupost als diferents grups, a fi que
la puguin estudiar amb deteniment durant el cap de setmana.

Ampliant la proposta, el regidor d’Hisenda, Sr. Josep Ramon Olivart Vilaseca,
exposa que s’ha incrementat un 4% les despeses i que s’han creat diferents
places en la plantilla de personal funcionari, donat que moltes d’elles ja estaven
servides per personal laboral. També s’ha creat un lloc de treball de conserge
del Centre Cultural, a fi de regularitzar la situació actual.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, vol realitzar les següents
consideracions al respecte d’aquesta proposta:
1a.- Els ha sobtat no veure en la previsió de despeses cap concepte per
urbanització de carrers.
2a.- En relació a la construcció d’una nova Llar d’infants, encara que se’ls va dir
que es preveuria la seva consignació en el pressupost, han comprovat que
aquesta no existeix en cap lloc.
3a.- En la partida d’ingressos, com a transferències corrents, es preveu
1.060.000,00 euros en total i d’aquesta quantitat, 800.000,00 euros
corresponen al fons d’aportacions de l’Estat Central i per tant, és molt poca la
quantia de les subvencions previstes.
4a.- En relació a l’assumpte del personal, vol fer les següents preguntes:
1. Si s’han consultat als enllaços sindicals en relació a les noves places de
funcionaris que es preveuen convocar.
2. Com es desenvoluparan les convocatòries per cobrir aquestes places.
3. Es convocaran les places que ja existien en la plantilla de 2004?
5a.- Pel que fa al Patronat d’INDESAL, fins ara existent, i que ja no s’ha reflectit
en l’actual pressupost, considera que hagués estat millor la seva continuïtat i
revitalització en comptes de la seva total supressió.
Acte seguit, el regidor d’Hisenda i Personal, Sr. Josep R. Olivart Vilaseca,
contesta a la intervenció del portaveu socialista, assenyalant el següent:
1. En relació a l’INDESAL, especifica que ja s’ha consignat en el
pressupost de l’Ajuntament la mateixa despesa que tenia aquest
patronat en l’exercici de 2004, incrementada en un 24%. Detalla també,

que es crearan subconceptes a fi de fixar el cost de cadascuna de les
fires i mostres que s’hi fan al llarg de l’any.
2. En relació a les places de policia local creades durant l’exercici de 2004 i
de les què ara s’amplia el seu nombre, es procedirà a convocar-les
seguint la normativa vigent en aquest tipus de convocatòries. El mateix
es farà amb la resta de les places atenint-se sempre i en tot cas, el que
disposa la Llei de Baes de Règim Local i altres preceptes legals que la
desenvolupen.
3. Contestant a la pregunta de si s’han consultat els enllaços sindicals
abans de crear les noves places, manifesta que –de moment- no s’ha
fet.
4. Pel que fa a les subvencions previstes en les transferències corrents,
adreçant-se al portaveu del grup del PSC, assenyala que la diferència
entre el total de transferències i els ingressos del Fons Nacional és de
200.000,00 euros, és a dir, uns 30 milions de les antigues pessetes, fet
que mai s’havia obtingut.
5. En relació a la manca de consignació de les despeses per a la
construcció de la Llar d’Infants, assenyala que cal obtenir, prèviament, la
subvenció del Departament d’Ensenyament, si bé per via de modificació
de pressupost es podria incloure en qualsevol Ple.
6. En relació a la manca de despesa per a la urbanització de carrers,
assenyala que hi ha una previsió de 124.000,00 euros per a la redacció
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM); 24.000,00 euros per
a la supressió de barreres arquitectòniques en les voreres, que són
actuacions imprescindibles per a una correcta urbanització. Acte seguit,
detalla el mateix regidor que s’ha previst en el pressupost altres
despeses d’inversió, com són l’adquisició de l’antiga caserna de la
Guàrdia Civil, el pagament de les despeses per a l’adquisició del
magatzem de la Brigada d’Obres i Serveis, l’adquisició de terrenys al
polígon industrial del Pla de les Vinyes, la rehabilitació de l’edifici
“Pitàgores” per al Museu d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas Dordal,
la millora dels accessos interns de les Piscines, etc.
El portaveu del PSC considera que una bona part de les inversions
corresponen a obres realitzades durant l’exercici de 2004 i que, pel que fa a

l’aportació del Departament d’Ensenyament per a la construcció de la nova Llar
d’Infants, és una qüestió que calia negociar prèviament amb aquest
Departament. Tampoc veuen clar els plantejaments de l’Equip de Govern sobre
la construcció de la nova Llar d’Infants. Conclou, en definitiva, que el seu grup
votarà en contra per les raons abans esmentades.
El regidor d’Hisenda recalca que, prèvia modificació de pressupost, i un cop es
conegui la subvenció aportada pel Departament d’Ensenyament, es proposarà
al Ple la inclusió d’aquesta obra.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per nou vots a favor dels regidors
de CiU, ERC, IPA-FPM i AIA i quatre vots en contra dels regidors del PSC.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,30 hores del
vespre.

Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

