AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER
ACTA NÚM. 04/2017
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA
12 DE SETEMBRE DE 2017
A Puigdàlber, a les 20:00 hores del dia 12 de setembre de 2017, es reuneixen a la Sala de
Plens de l’Ajuntament, els regidors i regidores electes que més avall s’esmenten, prèvia
convocatòria, a l’objecte de celebrar sessió ordinària per a tractar els assumptes que figuren a
l’ordre del dia, assistits pel secretari de la Corporació, Jorge César Vila González.
REGIDORS ASSISTENTS
David Masdeu Baques, alcalde (CIU)
Miquel Vallès Esteve, 1r tinent d’alcalde (CIU)
Laura Peñas Carbó, 2on tinent d’alcalde (CIU)
Martin Valverde Vacas, regidor (CIU)
Pere Tutusaus Lluch, regidor (ERC-AM)
Ramon Raventós Metres, regidor (ERC-AM)
M. Lourdes Garcia Vallès, regidora (ERC-AM)
NO ASSISTENTS / HAN EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA
Cap
ORDRE DEL DIA
1. Donar compte de Decrets d’alcaldia 11/2017 a 18/2017, i en especial de la liquidació
del pressupost 2016, Decret 16/2017
2. Aprovació, si s’escau, d’actes del Ple: Acta 02/2017 del 2/5/2017 i Acta 03/2017 del
22/5/2017
3. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de la plantilla de personal
4. Aprovació, si escau, de la proposta de modificació pressupostària.
5. Precs i preguntes
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’Alcalde, David Masdeu Baqués, obre la sessió.
1.
Donar compte de Decrets d’alcaldia 11/2017 a 18/2017, i en especial de
la liquidació del pressupost 2016, Decret 16/2017
A continuació l’Alcalde David Masdeu dona pas al primer punt de l’ordre del dia, donar
compte dels decrets d’Alcaldia 11/2017 a 18/2017, i en especial de la liquidació del
pressupost 2016, Decret 16/2017.
A continuació el secretari dona lectura breu dels decrets.
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Finalitzada la lectura, el Ple es dona per assabentat.
El regidor Pere Tutusaus, recorda que resten per enviar les actes de la Junta de Govern.
2.
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DEL PLE DE LA SESSIONS
ANTERIORS: ACTA 02/2017 i ACTA 03/2017
A continuació l’Alcalde David Masdeu dona pas al següent punt de l’ordre del dia,
l’aprovació de les actes de les sessions del PLE 02/2017, de 2 de maig de 2017, 03/2017
de 22 de maig de 2017.
El regidor Ramon Raventós expressa que recullen correctament el desenvolupament de les
sessions.
A continuació l’Alcalde dona pas a la votació de les actes, que resulten aprovades per
unanimitat, amb el següent detall:
RESULTAT DE LA VOTACIÓ:
Vots a favor: 7 (David Masdeu Baques, Miquel Vallès Esteve, Laura Peñas Carbó i Martin
Valverde Vacas de (CIU) i Pere Tutusaus Lluch, Ramon Raventós Metres i M. Lourdes Garcia
d’ERC-AM).
Vots en contra: cap
Abstencions: cap

3.
APROVACIÓ, SI ESCAU, , DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA
PLANTILLA DE PERSONAL
L’Alcalde aborda el següent punt de l’ordre del dia, l’aprovació de la proposta de
modificació de la plantilla de personal.
L’Alcalde exposa que la modificació es fa per tal de resoldre la futura falta de secretari i
tenir un funcionari en plantilla per donar sortida als assumptes.
El regidor Pere Tutusaus pregunta que farà el secretari fins al final del procés de
funcionarització, si estarà d’acumulat com la anterior secretària.
L’Alcalde diu que si.
El regidor Ramon Raventós pregunta com seran les bases de la convocatòria.
L’Alcalde explica que seran les habituals, i es sol·licitarà l’assistència de la Diputació, que
això està regulat i que participa gent de fora en el tribunal de selecció.
A continuació l’Alcalde sotmet a aprovació la proposta,
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“Atès que la plantilla de personal de l’Ajuntament va ser aprovada inicialment per acord
del Ple de 30 de gener de 2017 i publicada la seva aprovació definitiva en el butlletí oficia
de la província de data 16 de març de 2017.
Atès que amb posterioritat a l’aprovació s’ha detectat la conveniència de reestructurar la
plantilla per tal d’adaptar-la a les noves circumstàncies i de pas, adaptar-se a les
modificacions normatives produïdes amb posterioritat a la seva darrera modificació.
Atès que la modificació de la plantilla no suposa la modificació del capítol 1 del
pressupost, cosa que fa que el pressupost no escaigui modificar-lo per aquesta causa.
Atès que l’article 27 del Reglament del personal dels ens locals, aprovat pel Decret
214/1990, de 30 de juliol estableix que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a la seva
aprovació, durant l’any de la seva vigència, per respondre entre altres, a criteris
d’organització interna.
Atès que l’article 28.2 del Reglament del personal dels ens locals, aprovat pel Decret
214/1990, de 30 de juliol estableix que la modificació de la plantilla requereix la publicació
de l’abast concret de la modificació.
Atès que l’article 126.3 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril estableix que la modificació
de les plantilles durant la vigència del pressupost, segueix la tramitació per la modificació
del pressupost.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment modificació de la plantilla municipal convertint la plaça
d’administrativa de caràcter laboral a administrativa de caràcter funcionarial, d’acord amb
el següent detall:
A) FUNCIONARIS DE CARRERA
ESCALA
SUBESC
Administració
administrativa
general

PERSONAL LABORAL
GRUP NIVELL
Administrativ
C1
22

GRUP
C1

NIVELL
22

VACANTS
1

OBSERVACIONS
A proveir mitjançant
concurs oposició (art.
19.Ú.6 Llei 3/2017)

B)

a

VACANTS
1

OBSERVACIONS
(a amortitzar quan es aprovisioni la
plaça de funcionària administrativa)

SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies hàbils
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els interessats
podran examinar l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimin
pertinents. Transcorregut aquest termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat
a definitiu aquest acord d'aprovació inicial.
No obstant, el Ple acordarà allò que consideri oportú”
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La qual resulta aprovada per unanimitat, amb el següent detall:
RESULTAT DE LA VOTACIÓ:
Vots a favor: 7 (David Masdeu Baques, Miquel Vallès Esteve, Laura Peñas Carbó i Martin
Valverde Vacas de (CIU) i Pere Tutusaus Lluch, Ramon Raventós Metres i M. Lourdes Garcia
d’ERC-AM).
Vots en contra: cap
Abstencions: cap

4.
APROVACIÓ,
PRESSUPOSTÀRIA.

SI

ESCAU,

DE

LA

PROPOSTA

DE

MODIFICACIÓ

L’Alcalde aborda el quart punt de l’ordre del dia, l’aprovació de la proposta de modificació
pressupostària.
L’Alcalde exposa que es pot baixar l’endeutament i millorar la solvència liquidant el deute
pendent amb Caixa Catalunya.
El regidor Miquel Vallès comenta que s’alliberaran recursos que es podran destinar a
inversió.
L’Alcalde afegeix que s’alliberen recursos ordinaris, i que es baixa del límit legal
d’endeutament del 75%.
A continuació l’Alcalde sotmet a votació la proposta de modificació pressupostària,
“Aprovada la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2016 mitjançant Decret d’Alcaldia
16-2017 de data de 27 de juliol de 2017, es posa de manifest la conveniència de cancel·lar
anticipadament el deute amb Caixa Catalunya, per tal d’alliberar recursos ordinaris en el pressupost
de l’exercici 2018.
Atès que el crèdit pressupostat a l’aplicació del pressupost de despeses en l’exercici vigent 2017
“011.91300- Amortització préstec Caixa Catalunya”, és insuficient, essent els crèdits inicials de
22.501,50 € (anualitat 2017)
Atès que les anualitats corresponents als exercicis 2018 i 2019 tenen el següent detall:
F. venciment

Capital

Interès

Total a
pagar

31/03/2018

5.625,37

70,63

5.696,00

30/06/2018

5.625,37

58,86

5.684,23

30/09/2018

5.625,37

47,08

5.672,45
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31/12/2018

5.625,37

35,31

5.660,68

31/03/2019

5.625,37

23,54

5.648,91

30/06/2019

5.625,42

11,77

5.637,19

247,19

33.999,4
6

TOTAL

33.752,27

Vista la liquidació del l’exercici 2016, que presenta les següents dades:
Resultat Pressupostari Ajustat

166.143,70 €

Romanent De Tresoreria Per Despeses Generals

279.492,16 €

Capacitat de finançament

162.473,00 €

Atès que, la modificació pressupostària s’ha d’efectuar mitjançant suplement de crèdit, d’acord amb
l’article 177 del RDL 2/2004 LRHL, que disposa:
“1. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y
no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el consignado,
el presidente de la corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito
extraordinario, en el primer caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.
2. El expediente, que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la
aprobación del Pleno de la corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los
presupuestos. Serán asimismo, de aplicación, las normas sobre información, reclamación y publicidad
de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley.”
....
4. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o
recurso que ha de financiar el aumento que se propone.
Dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o mayores
ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente, y mediante anulaciones o
bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas
dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio.
...”
Vista l’evolució del pressupost d’ingressos durant l’exercici 2017 en què s’han reconegut drets no
pressupostats (per subvencions) per import de 313.527,78 €, dels quals 155.504 € s’han fet servir per
a la devolució del préstec pont concertat per la Diputació per al projecte Viure al Poble + (FEDER)
Atès que la referida modificació pressupostària no té impacte en el compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, d’acord amb la Llei Orgànica 2/2012, ja que te per objecte incrementar
aplicació del pressupost de despeses del capítol 9, finançant- se amb recursos del capítol 8 del
pressupost d’ingressos.
Vist l’informe d’intervenció de data de 5 de setembre de 2017.
Atès que, d’acord amb la referida legislació, la competència per a l’aprovació de l’expedient
correspon al Ple de la Corporació.
Per tot això es proposa al Ple l'adopció del següent
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ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació pressupostària mitjançant suplement de
crèdit, amb el següent detall:
Aplicació del pressupost de despeses a incrementar:
Aplicació Pres.
Desp

Descripció

011.91300

Amortització préstec Caixa Catalunya

011. 31001

Interessos préstec Caixa Catalunya

Import
33.752,30 €
247,20 €

Aplicació del pressupost d’ingressos amb què es finançarà:
Aplicació Pres.
Ing
87000

Descripció
Romanent de Tres. per despeses
generals

Import
33.999,50 €

SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies hàbils mitjançant
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els interessats podran examinar
l'expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents. Transcorregut aquest
termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà elevat a definitiu aquest acord d'aprovació
inicial.
No obstant, el Ple acordarà allò que consideri oportú”

La qual resulta aprovada per unanimitat, amb el següent detall:
RESULTAT DE LA VOTACIÓ:
Vots a favor: 7 (David Masdeu Baques, Miquel Vallès Esteve, Laura Peñas Carbó i Martin
Valverde Vacas de (CIU) i Pere Tutusaus Lluch, Ramon Raventós Metres i M. Lourdes Garcia
d’ERC-AM).
Vots en contra: cap
Abstencions: cap

5.

PRECS I PREGUNTES

Finalment l’Alcalde obre el torn de precs i preguntes.
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El regidor Pere Tutusaus demana que, havent estat dicat, es doni compte del Decret d’Alcaldia
19/2017, aprovat desprès de la convocatòria del Ple.
L’Alcalde accedeix, i el Ple es dona per assabentat del mateix.
- A continuació el regidor Ramon Raventós vol exposar un tema de salut pública, que hi ha
moltes “cagarades”, a conseqüència de l’increment de gats al poble, i que resulta vergonyós
anar per diversos carrers. Afegeix si es podria esterilitzar els gats per tal d’evitar l’increment.
El regidor Miquel Vallès, comenta que hi ha una senyora que els dona de menjar. Hi que es
podria preguntar com fer-ho.
La regidora M. Lourdes Garcia explica que hi ha una senyora d’una entitat que coneix el tema
i que se li podria preguntar.
- La regidora M. Lourdes Garcia pregunta si els autobusos paren a la nova obra, si s’ha
comunicat.
El regidor Miquel Vallès explica que no s’ha comunicat.
La regidora M. Lourdes Garcia diu que han de parar on es deu parar.
El regidor Martin Valverde comenta que els autobusos no paren quan veuen que hi ha una
sola persona, com li va succeir a la seva dona.
- A continuació l’Alcalde, en relació al referèndum de l’1 d’octubre, explica a l’oposició que els
vol donar a conèixer la carta del govern central, i que els la tramet perquè siguin conscients i
en tinguin coneixement de la carta. Donant-los una còpia.
El regidor Ramon Raventós diu que ja ho saben.
El regidor Pere Tutusaus li diu al Alcalde que si vols que els truqui, i que si no vol agafar
responsabilitat els avisi.
El regidor Ramon Raventós expressa que valora que hagi signat el decret.
L’Alcalde David Masdeu, explica que el va signar en data de 7 de setembre, abans de la
suspensió del Tribunal Constitucional, que s’ha d’anar analitzant que succeeix.

I sense més assumptes a tractar, es dona per finalitzada la present sessió, aixecant-se la
sessió a les 20:30 hores. I per a què quedi constància del que s’hi ha tractat i dels acords
presos, estenc aquesta acta amb el vist i plau del President, a
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Puigdàlber, a 12 de setembre de 2017

VISTIPLAU
L’ALCALDE

EL SECRETARI

