AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER
ACTA NÚM. 01/2018
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA 12
DE FEBRER DE 2018
A Puigdàlber, a les 20:00 hores del dia 12 de febrer de 2018, 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 extraordinària per a tractar els
assumptes que figuren a l’ordre del dia, assistits per la secretària -accidental de la
Corporació, M. Teresa Vallès Esteve.

REGIDORS ASSISTENTS
David Masdeu Baqués, 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. Aprovació inicial, si escau, del pressupost de l’ajuntament de Puigdàlber 2018.
2. Aprovació inicial, si escau, de la proposta de la modificació puntual número 1
del POUM de Puigdàlber.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.
APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER
2018
L’Alcalde, David Masdeu, aborda el punt 1 de l’ordre del dia, realtiu a la proposta
d’aprovació del pressupost general per a l’exercici 2018, tot obrint el debat.
L’Alcalde, David Masdeu, diu que ja tenen elaborat el pressupost del 2018 tenint
en compte l’execució del pressupost de 2017.
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El regidor Pere Tutusaus intervé preguntant sobre la partida de la poda, que la
considera molt alta tenint en compte que aquest any hi haurà menys arbres per
podar.
El regidor Miquel Vallès li explica que certament aquest 2018 no caldrà tornar a
podar els plataners i que segurament hi haurà un sobrant en aquesta partida.
El regidor Pere Tutusaus pregunta sobre la previsió d’ingressos pel concepte de
secretaria, si es considera que es podrà continuar cobrant.
L’Alcalde li respon que en principi es pensa que sí que podrem continuar rebent la
subvenció.
El regidor Pere Tutusaus pregunta sobre el pla d’ocupació local, concretament de
la plaça d’agutzil.
L’Alcalde li respon que el tenim concedit per tot el 2018.
El regidor Pere Tutusaus pregunta sobre les partides referents a les despeses del
consultori mèdic.
El regidor Miquel Vallès li explica que s’ha de tenir en compte que aquí s’hi
comptabilitzen la part proporcional de les despeses de funcionament del
consultori com són la calefacció, neteja, alarma, assegurança...etc. També si cal
comprar rés pel funcionament, que el 2017 va ser una nevera per la conservació
de vacunes i medicaments.
El regidor Pere Tutusaus pregunta sobre la partida d’altrs treballs (ensenyament).
També vol saber com anem de nombre de nens matriculats.
L’Alcalde li respon que es tracta de l’escola bressol. També diu que actuament hi
ha 13 infants la qual cosa fa que actuament sigui un servei força deficitari però
que això ja és un fet assumit per l’Ajuntament des de la seva creació.
El regidor Pere Tutusaus pregunta sobre la possibilitat d’anul·lar per l’any vinent la
partida d’ingressos corresponent a la taxa per entrada de vehicles, ja que és un
import que no resulta substancial als ingressos i, tots sabem, que l’Ajuntament no
pot garantir l’entrada i sortida de vehicles perquè no disposem dels mitjans per
fer-ho.
El regidor Miquel Vallès li contesta que té raó i que es pot tenir en compte per a
propers exercicis.
Finalitzat el debat, l’Alcalde proposa sotmetre a votació la següent proposta:
“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL SI ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
PER A L’EXERCICI 2018.
Atès que l’Alcalde ha format el Pressupost General d’aquest Ajuntament
corresponent a l’exercici econòmic 2018, així com les seves Bases d’Execució i la
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plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb el
disposat en els articles 168 i 169 del Text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 18 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988. A banda, el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Atès que en la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent i que aquella s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171
del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i els articles 2 a 23 del R.D.
500/90.
Vist el que disposen la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostaria
i Sostenibilitat Financera, l’article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local i 52.2.j del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, segons el qual correspon al Ple l’aprovació
de la plantilla i la relació del llocs de treball i resta de normativa aplicable.
Vists els informes del Secretari - Interventor que consten a l’expedient.
Per l’exposat, es proposa a l’Ajuntament en Ple que adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general de l’Ajuntament de Puigdàlber, per
a l’exercici 2018 que, resumit per capítols és el següent:
INGRESSOS
OPERACIONS CORRENTS

Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
5

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol 6
Capítol 7

Alienació d'inversions reals
Transferències de capital

525.952,64
219.100,00
11.000,00
69.527,30
218835.34
7490,00
184.011,98
184.011,98

OPERACIONS FINCERES

Capítol 8
Capítol 9

Actius financers
Passius financers

TOTAL INGRESSOS

709.964,62

DESPESES
OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1
Despeses de personal
Capítol 2
Despeses de béns corrents i serveis

463.331,80
147.490,00
238.744,06
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Capítol 3
Capítol 4

Despeses financeres
Transferències corrents

OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 6
Inversions de capital
Capítol 7
Transferències de capital
OPERACIONS FINACERES
Capítol 8
Actius financers
Capítol 9
Passius financers
TOTAL DESPESES

400,00
76.697,74
199.321,98
199.321,98
47.310,84
47.310,84
709.964,62

Segon.- Aprovar provisionalment la plantilla de personal que es detalla a l’Annex del
pressupost per a l’exercici 2018.
Tercer.- Aprovar les Bases d’execució del Pressupost General.
Quart.- Exposar al públic el Pressupost general per al 2018, les Bases d’Execució i
l’annex de personal aprovats, per termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de
l’endemà de la publicació de l’edicte, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal, per
tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar, si s’escau, reclamacions davant
el Ple municipal, d’acord amb allò establert a l’article 20 del Reial decret 500/1990,
de 20 d’abril i a l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Cinquè.- Si durant el període d’informació pública no s’hi presenten reclamacions, el
Pressupost general de la Corporació, es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat d’adoptar un nou acord exprés, i es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província, de conformitat amb els preceptes legals esmentats anteriorment.
Sisè.- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com al Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.”

Que resulta aprovada per unanimitat, amb el següent detall:
RESULTAT DE LA VOTACIÓ:
Vots a favor: 6 (David Masdeu Baqués, Miquel Vallès Esteve, Laura Peñas Carbó i
Martin, Valverde Vacas de (CIU) i Pere Tutusaus Lluch, Ramon Raventós Mestres i M.
Lourdes Garcia d’ERC-AM).
Vots en contra: cap
Abstencions: cap
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2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚMERO 1 DEL POUM DE PUIGDÀLBER.
L’Alcalde, David Masdeu, aborda el punt 2 de l’ordre del dia, realtiu a la proposta
de la modificació puntual número 1 del POUM de Puigdàlber.
Vistes les desavinences generades sobre el mateix l’Alcalde decideix retirar
aquest punt de l’ordre del dia.

I sense més assumptes a tractar, es dona per finalitzada la present sessió, aixecant-se
la sessió a les 20:35 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 Puigdàlber, a
12 de febrer de 2018.

VISTIPLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

