ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27
DE DESEMBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000017
Caràcter: Sessió Extraordinària-Urgent
Data: 27 de desembre de 2019
Hora d’inici: 08:00 h
Hora de fi: 08:15 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Àstrid Desset Desset, Alcaldessa
Jordi Pibernat Casas, Regidor
Rosa M. Torns Vila, Regidora
Albert Roura Ferrer, Regidor
Jorge Blanquez Berenguer, Regidor
David Bohigas Vilalta, Regidor
Neus Ros Vicente, Regidora
Esteve Trias Caparros, Regidor
Pere Espinet Coll, Regidor
Esteve Callís Prat, Regidor
Antoni Ruiz Palma, Regidor
Amb veu i sense vot:
Ignacio López Salvador, Secretari
Leonor Martinez Lacambra, Interventora
Desenvolupament de la sessió:
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar
la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
9.0.- 1.- Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del
Pressupost 2020, de les bases d'execució, subvencions nominatives, i de la plantilla
de personal.
Identificació de l’expedient:
Aprovació definitiva del Pressupost 2020, de les bases d’execució, subvencions
nominatives, de plantilles de la plantilla de personal
Antecedents de fet:

Atès que el 26 de novembre va ser aprovat inicialment el pressupost d’aquest
Ajuntament per a l’exercici 2020, les bases d’execució, subvencions nominatives i la
plantilla de personal
Vist que en data 28 de novembre de 2019, va ser publicat l’anunci d’exposició pública al
BOP, número 228.
Vistes les al·legacions presentades incorporades a l’expedient, presentades en temps i
forma.
Vist l’informe conjunt de Secretaria i Intervenció.
El Ple adopta els següents ACORDS:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel grup PAU, per no correspondre
aquestes al·legacions a cap motiu dels previstos a l’article 170.2 del RD legislatiu 2/2004
de 5 de març.
Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost General per a l'exercici del 2020, el resum
del qual a nivell de Capítols, és el següent:

capítol 1
capítol 2
capítol 3
capítol 4
capítol 5
capítol 6
capítol 7
capítol 8
capítol 9
TOTAL

INGRESSOS
PRESS. 2020
2.254.219,24
35.000,00
1.315.011,74
1.373.563,22
22.843,40
10.000,00
450.165,29
0,00
330.000,00
5.790.802,89

%
38,9%
0,6%
22,7%
23,7%
0,4%
0,2%
7,8%
0,0%
5,7%
100,0%

capítol 1
capítol 2
capítol 3
capítol 4
capítol 5
capítol 6
capítol 7
capítol 8
capítol 9
TOTAL

DESPESES VARIACIÓ
PRESS. 2020
2.077.658,42
35,9%
2.182.594,62
37,7%
22.335,17
0,4%
132.607,54
2,3%
6.012,87
0,1%
1.039.575,74
18,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
330.018,52
5,7%
5.790.802,87
100,0%

Tercer. Aprovar definitivament les Bases d'execució del pressupost, així com les
subvenció nominativa recollida en aquestes.
Quart.- Aprovar definitivament la plantilla d'aquest ajuntament per a l'any 2020, segons
la documentació incorporada en l'expedient del pressupost.
Cinquè.- Publicar el pressupost per capítols al BOP.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Iniciem el ple extraordinari del dia 27 de desembre per resoldre les al·legacions al pressupost.
L’Ignacio que ens expliqui els fonaments jurídics.

Pren la paraula el senyor Secretari:
L’aprovació del pressupost consisteix en l’aprovació inicial unes al·legacions i una aprovació
final que és la que farem avui. En aquesta aprovació final en el seu cas s’aproven o és
suspenen les al·legacions que presenten les persones legitimades. S’ha de dir que les
al·legacions no són lliures sinó que han de respondre a les bases fixades en l’article 170.2 en
que diu. Ho llegeixo: “unicamente podran entablecerse reclamaciones contra el presupuesto
A, por no haberse ajustado a la elaboración y aprovación de los trámites establecidos en
esta ley. B, por omitir credito necesário para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la
ent idad local en virtud de precerpto legal o de cualquier titulo legitimo. C, por ser manifiesta
la insuficiéncia de los ingresos en relación a los gastos presupostados o bien esto al respeto
de las necesidades que se hayan previsto”. S’ha de dir que en relació a amb aquest art icle
l’informe conjunt de secretaria i intervenció indica que cap de les al·legacions presentades
s’ajusten a aquestes causes taxades.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Per aquesta qüestió, es proposa desestimar les al·legacions presentades pel senyor Pere
Espinet en representació del grup Pau i aprovar definitivament el pressupost pel 2020.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Si els serveis jurídics diuen que no correspon les al·legacions per decret legal a nosaltres ens
sap molt de greu perquè veiem que el que havíem presentat hi havia unes necessitats molt
reconegudes pel poble.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
M’alegro que el grup Pau, hagi canviat de parer i que veig que ara comença a tenir un sentit
cap a la conservació del medi ambient, doncs, que en plens o comissions informat ives de fa
pocs mesos semblava que no hi era. M’alegro d’aquest canvi.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor: Junts per Anglès (8): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila,
Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Ros Vicente, Jordi Blanquez Berenguer,
Esteve Trias Caparrós.
Abstenció: En contra: PAU(3): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, i Antoni Ruiz Palma.
I, no havent-hi més assumptes per a tractar, el President, aixeca la sessió a l'hora
esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, el secretari, en dono fe.
President
Signat electrònicament,

El secretari,

