ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm. acta: 5
Data: 1 de desembre de 2012
Hora: 11.05 hores
Caràcter de la sessió: ordinària
Convocatòria: 1ª
Lloc: Sala de Plens

Regidors assistents:
Sr. Marc García Nadal
Sr. Toni Badia Ortega
Sr. Gemma Domínguez Garangou
Sra. Xavier Ribas Surroca
Sr. Maria Remei Brescó Esteve
Sr. Julià Gifre Serarols
Sr. Anna Maria Masachs Coll
Sra. Emilia Borràs Farran
Sr. Ivan Méndez Riera

Secretària:
Imma Parramon i Burch
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El senyor alcalde, un cop comprovada l'existència de quòrum legal per a vàlida
celebració del Ple, obre la sessió amb el següent ordre del dia:
1r. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 8
DE SETEMBRE I DEL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 31 D’OCTUBRE DE 2012.
El Ple aprova, per unanimitat dels membres presents l’esborrany de l’acta del dia 8 de
setembre de 2012.
A l’aprovació de l’acta del Ple extraordinari de 31 d’octubre de 2012 s’aprova per
unanimitat del membres presents, amb les següent esmentes:
-

intervé el Sr. Gifre dient que en el punt de la retribució de l’Alcalde va fer
unes manifestacions que voldria que constessin en l’acta: malgrat que sap
que la Federació Catalana de municipis fixa unes remuneracions
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orientatives al seu del càrrec electes en funció del nombre d’habitants del
municipi, troba excessiu pel moment i pel context econòmic en que ens
trobem, l’import que s’ha fixat l’alcalde.
-

La senyora Brescó indica que cal corregir l’últim paràgraf de la pàgina 22
que hauria de quedar així: “El senyor Gifre conclou que ho troba injust. Hi
afegeix que ell no hi veu perill d’esllavissada en el camí d’accés a la granja i
vol fer constar que ell no ha parlat amb aquest propietari ni pensa parlar-hi.”

2n. DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL EMÈS PER LA SECRETÀRIAINTERVENTORA SOBRE ELS PAGAMENTS PENDENTS I LES OBLIGACIONS
PENDENTS DE RECONEIXEMENT CORRESPONENT AL 3r. TRIMESTRE DEL
2012.
Intervé el Sr. Gifre dient que troba a faltar els llistats de totes les factures en la
documentació que se’ls hi ha facilitat. La Secretaria respon que els hi farà arribar.
El senyor Gifre també demana que, juntament amb l’acta de cada Junta de Govern
Local, se’ls faci arribar la llista de les factures que s’aproven. La secretària li respon
que també se’ls hi farà arribar.
Seguidament es dona compte del següent informe:

INFORME 3r TRIMESTRE 2012 SOBRE ELS PAGAMENTS PENDENTS I LES
OBLIGACIONS PENDENTS DE RECONEIXEMENT
MARC LEGAL
-

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operacions comerciales, modificada per la Ley
15/2010, de 5 de julio.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic.

FONAMENTS DE FET
1. En data 7 de juliol de 2010 va entrar en vigor la Llei 15/2010, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establien mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials i que tenia com objectiu
corregir desequilibris i aprofitar les condicions de les empreses amb la finalitat
d’afavorir la competitibitat i aconseguir un creixement equilibrat de la economia
espanyola que permetés crear ocupació de forma estable, en línia amb una
concepció estratègia de la economia sostenibles.
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2. En aquest sentit s’obliga a una reducció dels terminis de pagament del sector
públic a un màxim de 30 dies, que se aplicarà a partir de l’1 de gener de 2013,
seguint un període transitori per a la seva entrada en vigor.
3. Per altra banda, s’estableixen mecanismes de transparència en matèria de
compliment de les obligacions de pagament,
a través d’INFORMES
PERÍODICS a tots els nivells d’administració i de l’establiment d’un nou registre
de factures en les administracions locals.
4. L’àmbit d’aplicació del que s’ha exposat ve referit a tots els pagaments
efectuats com a contraprestació en les operacions comercials entre una
empresa i l’Administració Local, de conformitat amb allò disposat al Text refós
de la Llei de contractes del sector públic. Queden fora per tant les relacions
estatutàries i de personal i les que són conseqüència de la potestat
expropiatòria. El destinatari ha de ser una empresa, quedant per tant, exclòs de
l`’àmbit, les que el produeixen entre diferents entitats del sector públic. Per tant,
en l’àmbit local es correspondrà amb les despeses corrents en béns i serveis i
les inversions.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 4 de la Llei 15/2010 estableix:
“3. Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales
elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos
en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá
necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que
se esté incumpliendo el plazo.
4. Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación
local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del
Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las
Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía,
tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. Tales órganos podrán
igualmente requerir la remisión de los citados informes.
5. La información así obtenida podrá ser utilizada por las Administraciones
receptoras para la elaboración de un informe periódico y de carácter público sobre el
cumplimiento de los plazos para el pago por parte de las Administraciones Públicas.”
2. L’article 5.4. de la Llei 15/2010 disposa:
4. La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de
contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior,
una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales
hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se
hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación
o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El
Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga
conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de
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facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de
tramitación.

3. La Disposició Transitòria 6a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
disposa:
“El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley, en
la redacción dada por el artículo tercero de la Ley de modificación de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, se aplicará a partir del 1 de enero de 2013.
Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en
el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones
a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco
días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días siguientes a
la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.
Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las
Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que
se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días siguientes a
la fecha de la expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes
documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato.»
FONAMENTS TÈCNICS
1. L’informe trimestral contempla la següent informació:
a) Pagaments realitzats en el trimestre
b) Interessos de demora pagats en el trimestre (si n’hi hagués)
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del
trimestre
d) Factures o documents justificatius respecte de les quals, al final de cada
trimetres natural, hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva
anotació en el registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents
expedients de reconeixement de l’obligació.

INFORME MOROSITAT 3r TRIMESTRE 2012
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Atenent a les consideracions anteriorment exposades i segons les dades extretes del
Programa Comptable, l’import de les obligacions pendents de pagament que
incompleixin els terminis de l’article 200.4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del sector públic és de 49.713,47 euros, els quals correspon a la quantitat
de 81 factures.
Els membres presents al Ple es donen per assabentats de l’informe del 3r trimestre de
2012 sobre els pagaments pendents i les obligacions pendents de reconeixement.
3. DICTAMEN PROPOSANT APROVAR INICIALMENT EL PRESSUSPOST
MUNICIPAL I LA PLANTILLA DE PERSONAL PER L’EXERCICI 2013.
El senyor Gifre demana la paraula per assenyalar que observa que el capítol 1 ha
pujat molt. Li recorda que la Federació Catalana de Municipis recomana de baixar.
Creu que no correspon i que no hauria de ser així. Tampoc no ha trobat cap partida
sobre les franges de protecció contra incendis, crec que hi hauria de ser. Considera
també que amb els imports consignats en la partida sobre desbrossament de marges i
camins rurals no es podrà fer un bon servei tot recordant que dins el contingut dels
plans de protecció civil així s’exigeix.
Demana la paraula el senyor Méndez per preguntar sobre la pàgina 35 del pressupost
on hi ha el personal laboral. Vol preguntar si és una errada o està previst contractar a
un nou brigada.
Respon el senyor alcalde explica que pertanyia a un treballador que es va jubilar però
ha volgut mantenir la plaça.
La senyora Borràs pregunta que, si l’oficial brigada està jubilat, perquè el fa constar.
Li contesta el senyor alcalde que perquè vol tenir un coixí però, de moment, vol mirar
de passar amb dues persones.
La senyora Borràs li pregunta si això ho té contat en el pressupost.
El senyor alcalde li respon que sí. Així mateix també esmentat que hi ha un error
material en la plantilla de personal ja que no consta la persona que realitza tasques
d’informàtica a l’Ajuntament.
La senyora Borràs pregunta perquè es dispara les despeses de personal en més de
32.000 € i més de 15.000 € de Seguretat Social.
Respon el senyor alcalde que es tracta del seu sou.
La senyora Borràs li respon que ja ho veu però li pregunta si hi ha alguna cosa més.
Li respon el senyor alcalde que no hi ha res més.
La senyora Borràs li respon que no pot ser.
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El senyor alcalde li contesta que el seu sou són 32.000 € més la Seguretat Social.
La senyora Borràs assenyala que vol saber quin sou s’ha apujat el suficient pr arribar a
32.000 €.
L’alcalde convida a la senyora Borràs a venir un dimecres a la tarda a l’Ajuntament per
tal que pugui parlar amb la tècnica de gestió econòmica per tal de poder-ho aclarir i
per descartar que no es tracti d’un error.
La senyora Borràs li insisteix que la Seguretat Social de l’alcalde no poden ser 15.000
€.
Pel que fa al capítol V, la senyora Borràs pregunta si, pel 2013, el fons de contingència
és perquè no es podran fer modificacions per major ingressos.
El senyor alcalde li respon que sí, és una modificació del govern Rajoy.
La senyora Borràs també pregunta si les despeses de l’SGAE és per les nostres festes
que organitzem.
Li contesta la senyora Brescó que és per la ràdio. S’està treballant amb un reglament
de la ràdio i es volen consorciar amb COMràdio. És pel fet d’emetre 100% música.
La senyora Borràs no veu clar com pot pujar tant els 34.000 € per estudis i treballs
d’un aparellador i un arquitecte.
El senyor alcalde li respon que ara ha de sortir el nou Pla únic d’obres i serveis i tot
això necessita la redacció del projecte, supervisions, memòries, etc. A més a més, han
dotat la partida per encarregar la redacció de plans d’autoprotecció per determinades
activitats.
La senyora Borràs pregunta què han englobat en les despeses lúdiques i culturals.
Contesta la senyora Domínguez que tot el que pugui anar entrant i que poguessin fer:
tallers, casals, cursos, etc, no hi ha res concretat.
La senyora Borràs comenta que aquest any no ha sortit gens bé això dels cursos, no
s’ha pogut fer el taller de reflexoterapia ni el de fotografia.
Respon la senyora Brescó que el taller de reflexoterapia és d’una entitat, Nova
Frontera. No té res a veure amb l’Ajuntament.
La senyora Domínguez considera important que hi hagi iniciativa i que es puguin fer
coses per al poble.
La senyora Borràs li contesta però que d’inversions zero per aquest poble.
El senyor Ribas li respon que sí que hi ha inversions.
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La senyora Brescó assenyala que estem en plena crisi econòmica.
El senyor Badia acaba dient que és una manera de veure les coses.
Seguidament es sotmet a votació el següent dictamen:
“1.- Antecedents
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici de 2013.
La Secretària-Interventora ha emès els informes favorables que figuren a l’expedient.
El Pressupost conté la documentació i els annexos previstos en el RDL 2/2004 que
aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a la Llei Orgànica
2/2012 i a les modificacions establertes a la Llei Orgànica 4/2012, llei d’estabilitat i
sostenibilitat financera.
2. Fonaments de dret
En la tramitació del pressupost s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 168
i següents del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de
la llei reguladora de les Hisendes Locals, els articles 2 al 23 del RD 500/1990 i els
articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària.
El Ple aprova, amb cinc vots a favor del Grup Independent i 4 abstencions del CIU, el
següent
ACORD
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2013 i annexes
del pressupost, el qual, resumit per capítols, és el següent:
PRESSUPOST DE D’INGRESSOS
Capitols Denominació capítols
I
Impostos directes
II
Impostos indirectes
III
Taxes, Preus Públics i altres ingressos
IV
Transferències Corrents
V
Ingressos patrimonials
VI
Alienació de patrimoni
VII
Transferències de capital
IX
Variacions d’actius i passius financers
TOTAL
PRESSUPOST
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Euros
511.896,13
6.500,00
242.502,17
232.615,31
11.010,27
0,00
15.000,00
0,00
1.019.523,88

D’INGRESSOS

PRESSUPOST DE DESPESES
Capitols Denominació capítols
I
Despeses de personal
II
Compra de bens i serveis
III
Transferències Corrents
IV
Despeses Financeres
V
Fons Contingència i altres imprevistos
VI
Inversions reals
VII
Transferències de capital
IX
Variacions passius financers
TOTAL
PRESSUPOST
DE
DESPESES

Euros
362.664,58
496.504,96
33.069,98
25.552,70
8.428,93
16.500,00
--76.802,73
1.019.523,88

Segon.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla en l’esmentat pressupost
Tercer.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
Quart.- Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies
hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.

Cinquè.- Aquest acord es considerarà 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 disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 , de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 169 del TRLRHL”.

4t. ASSUMPTES URGENTS
No se’n formulen.

5è. PRECS I PREGUNTES.
5.1. La senyora Masachs vol preguntar que si a ella li molesten les fulles dels arbres, si
pot agafar un xerrac i tallar-los.
El senyor alcalde li respon que no.
La senyora Masachs mostra als membres del Ple unes fotografies de la revista
“L’Amic”.
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La senyora Brescó li diu que és una revista del poble.
La senyora Masachs li diu que parla del fet de que hi ha arbres tallats.
El senyor alcalde li assenyala que si detecta algun fet com aquest, que li comuniqui.
La senyora Masachs diu que tot el poble ho sap i li pregunta si ho saben ells.
El senyor alcalde li reitera a la senyora Masachs que si ho sap que ho digui, com a
regidora ho podria dir.
La senyora Masachs creu que sí que ho sap l’equip de govern.
La senyora Brescó li demana a la senyora Masachs una mica de seriositat i li reitera
que no en sabien res.
El senyor Gifre diu que no hi ha més cec que qui no vol veure.
La senyora Brescó assenyala que és més greu veure-ho i no dir-ho. Com a regidors,
tots tenen unes responsabilitats i si ho saben, cal que ho diguin.
La senyora Masachs assenyala que, quan ells governaven, hi va haver algú que ho va
sol·licitar per escrit i es va autoritzar.
El senyor alcalde contesta que, en el moment que formes part de la Corporació i veus
algú fent una cosa mal feta, li hauria de venir a comunicar.
El senyor Ribas manifesta que, sempre es queixen de la falta de comunicació, però no
venen a demanar mai cap entrevista.
La senyora Borràs diu que ella sí que hi parla.
El senyor Ribas li recorda que el grup de CIU va fer una instància demanant dades de
les escombraries i ningú el va venir a veure com a regidor per pregunta res. Ho troba
una mica falta de respecte.
S’obra un petit debat entre els assistents sobre qui ha de tenir la iniciativa en el diàleg
entre ambdós grups municipals.
Finalment l’alcalde els informe que ha de sortir el Pla únic d’obres i serveis i els hi
demana que, si tenen alguna suggerència, fixin un dia i hora i en poden parlar tots
plegats.
El senyor Gifre li respon que és l’equip de govern qui ha d’exposar-ho i llavors trucar a
l’oposició i ells, llavors, donaran la seva opinió.
La senyora Borràs demana que se’ls facilitin les bases de la convocatòria del Pla únic
d’obres i serveis.
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El senyor Ribas li diu que els hi passaran les bases.
La senyora Borràs demana doncs que comencin des de zero per veure si ho
aconsegueixen entre tots.

5.2. La senyora Anna manifesta que veuen un perill amb les jardineres dels pisos de
l’escola i s’emplenen d’aigua quan plou.
L’alcalde li respon que s’ho miraran.
La senyora Borràs vol fer notar que l’oposició també dóna idees.
El senyor Ribas hi està d’acord però considera que no cal esperar al Ple per aquestes
coses.
5.3. La senyora Masachs assenyala que l’altre dia parlava amb la direcció del CEIP
Sant Jordi i hi ha algunes queixes de Benestar Social. Sembla que s’atorguen ajuts a
persones i potser d’altres fan més esforç i no reben res. Hi ha una família que ha fet
l’esforç de pagar 10 € i s’ha posat en la boca l’educador social que, perquè falten 10 €
per pagar, no val la pena. Reconeix que és difícil aquestes situacions.
La senyora Brescó li respon que no parlem de subvencions sinó que cal explicar-ho
bé: hi va haver peticions de famílies, que no és el primer any que ho demana, que són
famílies que estan sent seguides pels tècnics dels serveis socials i, d’aquestes, dues
estan en risc d’exclusió. Per aquest curs es van atorgar uns ajuts per urgència social
perquè des del Claustre es va decidir que, qui no pagués, no faria plàstica i no faria
excursions. L’educador, en veure això, va fer la relació de famílies justament amb un
informe, i es va demanar a l’Ajuntament un ajut d’urgència social. Hi havia deutes de
llibres (uns 4 alumnes) i hi havia que els hi faltava pagar el material comú i individual.
Des de l’Ajuntament es va decidir pagar un 50% en material comú i individual perquè
va semblar que es podria ajudar a més gent. Van haver-hi una reunió entre el CEIP,
l’alcalde i la mateixa regidora per informar dels ajuts aprovats perquè hi hagués més
interrelació i, és curiós, perquè aquest mateix dimecres va tenir lloc una altre reunió
entre el Consell Comarcal i la Fundació Jaume Bofill i que es va arribar a la mateix
conclusió: s’ha de treballar en xarxa, des de l’equip directiu, els educadors, etc per tal
que no hi hagi la percepció de que la família pren el pèl a l’escola.
Continua explicant que en la reunió que es va tenir amb membres del CEIP, ja que des
de Benestar Social no detecten tots els casos, es va demanar que, des del CEIP es
comuniqués, i això es farà arribar així a l’educador. Si l’educador social va dir que, en
aquest cas que esmenta l’Anna, no ho considera, és un procés protocol·litzat.
La senyora Masachs creu que l’educador social ho fa des de la taula i no va veure les
famílies.
La senyora Brescó diu que l’educador va a veure les famílies i s’implica.
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El senyor Méndez diu que, el què havia d’haver fet aquesta família, era no pagar els
10 €.
La senyora Brescó li respon que són coses molt protocol·litzades.
La senyora Masachs diu que sap que aquesta família està molt necessita. El comentari
que li ha arribat és que “per 10 € no farà un informe”.
El senyor Ribas diu que, si és així, és molt reprovable.
El senyor alcalde diu que coneix a l’educador social i a l’assistent social i dubte que
hagi fet aquest comentari.
La senyora Brescó diu que en la reunió que es va fer entre el CEIP, l’Ajuntament i
l’educador socials es va quedar de treballar conjuntament. A més, sempre s’ha de
respectar el dret a la intimitat.
La senyora Masachs li diu que no ha dit cap nom.
La senyora Brescó li diu que des del moment en que ella (es refereix a la senyora
Masachs) ho sap....
La senyora Masachs li respon que ella treballa al CEIP.
La senyora Borràs li pregunta si vol dir que ella no pot aportar aquesta informació.
L’alcalde li respon que sí però cal anar amb compte.
La senyora Borràs els hi diu que la senyora Masachs és vetlladora al CEIP.
S’obra un petit debat entre els assistents en relació al dret a la intimitat en aquestes
qüestions.
La senyora Brescó conclou que, sigui com sigui, és una cosa interna de l’equip directiu
del CEIP, l’Ajuntament i Serveis Socials. Es compromet a telefonar a la mestre en
qüestió i que li expliqui. I, si cal, es tornaran a reunir.
Quan son les 12.12 el Sr. Gifre i el Sr. Ivan s’absenten de la sala del Ple.
I, essent les 12.15 h, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual s’estén la present acta, que
jo, la secretària, certifico.
L’alcalde

Certifico
La secretària
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Marc Garcia Nadal

Imma Parramon Burch
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