ACTA NÚMERO 2/18

A la vila d’Arenys de Munt, essent les vint hores del dia vuit de febrer de dos mil divuit, es
reuneixen a la Masia Can Borrell, per tal de celebrar sessió pública extraordinària de
l’Ajuntament, el senyor alcalde president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En
Josep Sánchez i Camps, Na Maria Antònia Vila i Paituví i Na Marta Roser de la Iglesia i
Formatger i els regidors En Àngel Castillo i Vallcorba, En Lluís Campasol i Terrats, En Marc
Tarrés i Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil, Na
Esther Sánchez i Sánchez i En Ramon Planas i Freixas, assistits pel secretari de la corporació,
Na M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero.
Excusen la seva assistència les regidores Na Àngels Castillo Campos i Na Fuensanta Maria
Ballester i Jiménez.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda a tothom i explica que és un ple extraordinari del mes de
febrer, que cau en dijous gras, i que es tractarà el pressupost 2018.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016156210e770354?startAt=10.0

Abandona la sala el regidor Sr. Planas, del grup PP.
El Sr. Alcalde llegeix el manifest pactat i es fa un minut de silenci.
“En les sessions plenàries de l’ajuntament d’Arenys de Munt continuem posant de manifest
la injustícia i l’anomalia democràtica que suposa l’existència de presos polítics. Mentre part
del govern legítim de Catalunya estigui a la presó i a l’exili, i els representants d’Òmnium
Cultural i de l’Assemblea Nacional Catalana també estiguin empresonats preventivament, ho
recordarem en tots els Plens.
L’Estat espanyol creua el que són línies vermelles en qualsevol democràcia a l’Europa del
segle XXI, dempeus manifestem que continuem fidels al mandat democràtic de l’1-O i del 21D a favor de la República Catalana. Demanem la llibertat dels presos polítics i exigim
justícia.”
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016156210e770354?startAt=184.0

_____

A continuació torna a entrar a la sala el regidor del grup PP, Sr. Planas.
Tot seguit es procedeix a tractar l’únic punt relacionat a l’ordre del dia:
PART DISPOSITIVA
PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’ANY 2018 I LA PLANTILLA.
El Sr. Alcalde introdueix el punt fent una petita reflexió sobre la memòria d’Alcaldia.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016156210e770354?startAt=333.0

A continuació, el regidor delegat d’Economia, Sr. Sánchez, exposa breument el punt. També
llegeix, resumidament, la següent proposta de la Comissió Informativa:
“Atès l'establert en l'article 168.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en la seva redacció donada pel RDllei 17/2014, aquesta Alcaldia ha de formar el Pressupost General i remetre-ho al Ple de la
Corporació, degudament informat per la Intervenció Municipal i amb tots els annexos i
documentació preceptiva, per a la seva aprovació, esmena o devolució.
Atès que l'expedient ha de tramitar-se conforme a les disposicions contingudes en el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i en el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de Pressupostos.
Atès que el Pressupost ha d'ajustar-se, a més, al principi d'estabilitat pressupostària entès
com la situació d'equilibri o superàvit estructural de conformitat amb el previst en els arts.
2.1 i 3.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Atès que de conformitat amb el que es disposa en l'article 162 del Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, el Pressupost General constitueix l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les
obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l'Entitat, i els seus Organismes Autònoms, i
dels drets que prevegin liquidar durant el corresponent exercici, així com de les previsions
d'ingressos i despeses de les Societats Mercantils el capital social de les quals pertanyi
íntegrament a l'Entitat Local corresponent.
_____

Atès que en virtut d'això, el Pressupost General d'aquest Ajuntament està integrat pel
Pressupost de l'Ajuntament i els estats de previsió de despeses i ingressos de l’empresa
municipal GUSAM.
Atès que el projecte de Pressupost General conté la documentació exigida per l'article 164
del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i s'ha confeccionat conforme al que es disposa en l'article
165 a 167 del mateix text legal i el que determina l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals,
modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.
Atès que el Pressupost no conté dèficit inicial, i que els ingressos per operacions corrents
superen a les despeses d'igual naturalesa més les despeses d'amortització per endeutament.
Atès que el procediment d'aprovació del Pressupost General ha d'ajustar-se al regulat en els
articles 168 (en la seva redacció donada pel RD-llei 17/2014) i 169 del Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i que l’acord correspon al Ple per majoria simple, per aplicació del que es disposa en
els article 168 i 169 del mateix text legal, en concordança amb l'article 22.2.i) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Atès que a l'efecte de presentació de reclamacions tenen la consideració d'interessats els qui
reuneixin els requisits de l'article 170.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que podran presentar
reclamacions únicament pels motius previstos en l'article 170.2. Les reclamacions hauran de
ser resoltes en el termini màxim d'un mes, i si en aquest termini no es presenta cap, el
Pressupost s'entendrà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin
presentat reclamacions.
Atès que s'han emès els preceptius informes per part de la Intervenció municipal,
La Comissió Informativa de Serveis Generals proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici de 2018 que, resumit per
capítols i per cadascuna de les entitats que l’integren, és el següent:

_____

Segon.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla en l’expedient, tant de l’Ajuntament
com de l’empresa municipal GUSAM següent:

PLANTILLA ANY 2018 AJUNTAMENT
GrupSubgrup
PERSONAL FUNCIONARI
Funcionaris d'habilitació estatal
Subescala Secretaria
Secretari/ària
Subescala Intervenció-tresoreria
Interventor/a
_____

A1
A1

Places
Ocupades Vacants

1

Total

1
1

1

Subescala Intervenció-tresoreria
Tresorer/a
Funcionaris sense habilitació estatal
Escala d'administració general
Subescala tècnica
Subescala de gestió
Subescala administrativa
Subescala auxiliar
Subescala subalterna
Escala d'administració especial
Subescala tècnica
Tècnic superior
Tècnic mitjà
Subescala administrativa
Subescala de serveis especials
Classe Policia local
Sergent
Caporal
Agent
Aux. Admva.
Classe comeses especials
Director Ràdio Municipal
PERSONAL LABORAL
Brigada de neteja
Oficial 1a
Oficial 2a
Peons
Brigada d'obres
Oficial 1a
Oficial 2a
Benestar social
Treballador social
Treballadora familiar
Educador social
Promoció econòmica
Agent de desenvolupament
_____

A1

A1
A2
C1
C2
AP

1
1
4
2
4

A1
A2
C1

1
2

C1
C1
C1
C1

1
3
9
1

A2

1

1

1
4
4
3
1

2
5
8
5
5

2
2

2
3
2

2

1
3
11
1

1

1

2
2
5

C2
E
E

1
2
2

1

C2
E

1
2

1

2
2

2
1

2
1
1

1

1

A2
C2
A2
A2

3

1

Informàtica
Tècnic informàtic
Serveis Tècnics
Arquitecta
CÀRRECS DIRECTIUS
Directiu local
CÀRREC ELECTE AMB DEDICACIÓ
Càrrec electe amb dedicació

A2

1

1

A1

1

1

A1

1

1

2

2
43

32

75

PLANTILLA GUSAM ANY 2018
Fixos

Temporals

Total

CATEGORIA
Gerent

_____

1

1

Cap d’administració

1

1

Administratiu/va (Oficial 1a)
Administratiu/va (Oficial 2a)
Cap/ Coordinador/a de servei
Oficial 1a
Encarregat
Oficial obrer

1
1
2
3
1

1
1
2
3
1
1

Director/a pedagògic
Mestre/a
Educador/a

1
2
6

Netejador/a
Conserge cementiri

13

1

1
2
6
2
1

15
1

Director/a
Cap d’estudis
Professor/a
Auxiliar administrativa

1
1
6
1
32

1
1
6
1
13

45

Tercer.- Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils per poder-hi fer
reclamacions.
Quart.- Que l’acord es consideri 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 169 del TRHL.”
Intervenció Sr. Sánchez.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016156210e770354?startAt=1145.0

El Sr. Alcalde demana si hi ha intervencions.
Intervenció del regidor Sr. Planas, en nom del grup PP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016156210e770354?startAt=3885.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol, en nom del grup PDeCAT:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016156210e770354?startAt=5016.0

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez, en nom del grup CUP:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016156210e770354?startAt=5713.0

Intervenció del Sr. Alcalde obrint el torn de rèpliques, fent constar que aquestes només es
faran en referència al pressupost.
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016156210e770354?startAt=7996.0

Intervenció del regidor Sr. Sánchez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016156210e770354?startAt=8028.0

Intervenció del regidor Sr. Campasol:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016156210e770354?startAt=8394.0

_____

Intervenció del regidor Sr. Planas:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016156210e770354?startAt=8605.0

Intervenció del regidor Sr. “Ximenis” Jiménez:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016156210e770354?startAt=8870.0

Intervenció del Sr. Alcalde (votació):
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016156210e770354?startAt=8958.0

Posada a votació la proposta, s’aprova la mateixa per set vots a favor del senyor alcalde
president En Joan Rabasseda i Ferrer, els tinents d’alcalde En Josep Sánchez i Camps, Na
Antònia Vila i Paituví i Na Marta Roser de la Iglesia i Formatger i els regidors En Àngel Castillo
i Vallcorba, En Josep Manel “Ximenis” Jiménez i Gil i Na Esther Sánchez i Sánchez, dels grups
ERC i CUP; i quatre vots en contra dels regidors En Lluis Campasol i Terrats, En Marc Tarrés i
Cruanyes, Na Lourdes Paituví i Colomer i En Ramon Planas i Freixas, dels grups PDeCAT i PP.
Intervenció del Sr. Alcalde donant per finalitzat el Ple:
http://actes.arenysdemunt.cat/session/sessionDetail/402881885de1426b016156210e770354?startAt=8987.0

I no havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió donant per acabada
la mateixa, essent les vint-i-dues hores i trenta-un minuts, de la qual cosa, jo, el secretari,
CERTIFICO.
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_____
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