ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 21 de desembre de 2015.
Inici 20,00 hores

Fi 20,15 hores

Assistents: Àlex Terés i Cordón, Alcalde
Jordi Ginabreda i Felip, regidor
Eva Alsina i Quer, regidora
Albert Piera i Sanchez, regidor
Jaume Ayats i Solà, regidor
Maria Àngels Pallàs Puigdomènech, regidora
Joaquim Ferrer Adroher, regidor
Secretari de la corporació
Lluís Boet Serra
_______________________________________________________________
El Sr. Alcalde dona la benvinguda i declara vàlida i oberta la sessió, passant-se
tot seguit a tractar els assumptes prèviament fixats en l’ordre del dia
corresponent.
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE
LA CORPORACIÓ ANY 2016, BASES D’EXECUCIÓ I DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.
ANTECEDENTS:
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016.
L’interventor-secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que
figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET:
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 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; els articles 2
a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària.
L’Alcalde explica les inversions previstes, entre elles el canvi de vehicle de
l’agutzil.

El Sr. Joaquim Ferrer demana que es tingui en consideració la possibilitat
d’adquirir un vehicle mitjançant renting, és com un lloguer, i per un ajuntament
un vehicle és un bé tangible.
El Sr. Jaume Ayats afegeix que dins del renting inclou el manteniment del
vehicle, incloses les avaries.
L’Alcalde contesta que ha comentat en diferents alcaldes aquest tema, si
l’experiència constata que per la polícia és millor un renting, i per les brigades
la propietat, que el cost d’adquisició total del vehicle por ser entre 9.000,00 i
10.000,00€. S’està pensant amb un pick up de segona mà, és necessari un
vehicle preparat per les carreteres del municipi, l’actual vehicle municipal té
moltes avaries. Les quotes de renting solen ser entre 600 o 700€ al mes, i en 2
anys es pot haver pagat un vehicle de segona mà per aquest import. En cas de
renting es continuen pagant qüotes o bé s’ha de pagar un valor residual per
continuar tenint vehicle.
L’Alcalde contesta que s’està pensant en un Toyota hilux amb un Nissan
pickup, els models actuals donen problemes, són millors els models anteriors.
El Sr. Jaume Ayats opina que la marca que dona millors prestacions és un
Toyota.
El Ple, per majoria absoluta, amb l’abstenció dels regidors de JpV-ERC-AM,
acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general d’aquesta Corporació per
a l’exercici dos mil setze, i les bases d’execució, segons l’expedient que es
presenta, el resum del qual per capítols és el següent:
Pressupost General de l’Ajuntament de Vilademuls, exercici 2016.

INGRESSOS

2016

Cap. I Impos. Direc.
Cap. II Impost. Indirec.
Cap. III Taxes i altres
Cap. IV Transf. Corren.
Cap. V Ingressos Patr.

214.620,00
7.000,00
179.667,13
284.703,62
5,00

Total ingressos corrents

685.995,75

Cap. VII Trans. De Cap.
Cap. IX Pass. Financers

0,00
0,00

Total Capítol VII+IX

0,00

TOTAL INGRESSOS

685.995,75€

DESPESES
Cap I Desp. Personal
Cap II Desp. Corrents
Cap III Desp. Financeres
Cap. IV Tranf. Corrents
Cap V Fons contingencia
Cap IX Passius Finan.

125.354,55
326.243,38
10.039,99
144.930,79
2.500,00
36.048,20

Total desp. Ordinàries

645.116,91

Cap VI Inversions Reals
Cap VII Tranf. Capital

40.878,84
0,00

Total capítols VI+VII

40.878,84

TOTAL DE DESPESES

685.995,75€

Segon.- Aprovar la plantilla de personal al servei d’aquesta Corporació que
comprèn els llocs reservats a funcionaris i laborals, que figura inclosa en el
pressupost i que es relaciona a continuació.
Plantilla
Funcionaris de carrera.
Nom del lloc de treball
Places/nombre
Secretaria-Intervenció
agrupació Ajuntaments
de Vilademuls i Ordis
1
Tècnic de l’adm. Especial
1
Auxiliar-administratiu
1

Vacants

Grup

si
no
no

A1
A2
C2

Personal Laboral.
Nom del lloc de treball
Operari serv. Múltiples
Servei menjador

Places/nombre
1
1

Vacants
no
no

Grup Jornada
E
completa
E
completa

Tercer.- Publicar al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la plantilla íntegra de
la Corporació, i trametre una còpia certificada de la plantilla a la subdirecció
General de la Funció Pública Local del Ministeri d’Administracions Públiques, i
a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat.

Quart.- Exposar al públic per un termini de 15 dies hàbils, previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, el
Pressupost General i la Plantilla íntegra de la Corporació, i posant a disposició
del públic la corresponent documentació per poder examinar-la, i presentar
reclamacions davant el Ple.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són un quart de nou del vespre, el
Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la Corporació,
n’estenc la present acta.
El secretari acctal.

Vist i plau
L'alcalde

