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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2000
_____________________________________________________________

Sant Celoni, trenta de març de dos mil.
Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial, a les 10 hores i 15
minuts del vespre, en primera convocatòria i sota la presidència de l’Alcalde
Joan Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme la sessió extraordinària del
Ple de l'Ajuntament, les regidores Pilar Martí Coll i Adela Gener Sánchez i
els regidors Josep Arenas Serra, Josep Capote Martín, Miquel Vega Vega,
Francesc Garcia Mundet, Antoni Pujol Rovira, Pedro Checa Rubio, Raul
Casado Jiménez, Antoni Ruiz Álvarez, Jaume Figueras Coll, Francisco Giol
Planas, Josep Alsina Lloreda, Ramon Segarra Montesó, César Gómez
Sinobas i Josep M. Pascual Arenas, assistits pel secretari de la Corporació
José Luis González Leal i amb la presència de l'interventor interí Joan
Muntal Tarragó.
S’obre la sessió a l'esmentada hora de les 10 i 15 minuts del vespre i, atès
que no hi ha assistència de públic a la sala, es comencem a tractar
directament els punts continguts a l'ordre del dia.
I.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST DE LA
CORPORACIÓ PER A L’ANY 2000, LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I
LA PLANTILLA ORGÀNICA DE L’AJUNTAMENT.El Sr. Secretari dóna lectura al dictamen emès per la Comissió informativa
d'Hisenda, Promoció Econòmica i Recursos Humans.
A continuació el Sr. Arenas: procedeix a llegir l'explicació global que el grup
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya fa del pressupost de 2000,
explicació que textualment diu així:
<< D’aquest pressupost que avui portem al Ple per a la seva aprovació, si
escau, el primer tret característic és l’augment dels ingressos corrents, que
passen de 1.173 a 1.233 milions de pessetes, equivalent a un 5,1 % més
que l’any passat. Una pujada important que es justifica amb la dinàmica que
portem d’increment dels ingressos, fruit de la liquidació de l’anterior

pressupost: l’any 1999 s’han liquidat ingressos corrents per import de 1.297
milions de pessetes.
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D’aquest augment dels ingressos corrents destaquen especialment els
procedents de subvencions d’empreses privades i organismes públics. L’any
1999 van pujar la quantitat de 93 milions de pessetes. És una quantitat molt
important i que reflexa especialment l’esforç de l’equip de govern en obtenir
recursos extres per a finançar els serveis que s’ofereixen a la població.
Un altre apartat a destacar en el tema d’ingressos és el de les llicències
d’obres: la bona dinàmica urbanística desencallada aquests darrers anys
assegura un creixement important dels recursos municipals. S’ha de
recordar que durant l’any 1999 ha finalitzat la urbanització del Pla Parcial del
Pertegàs i s’han iniciat les dels sectors Pla de Palau, Residencial Esports i
La Plana de La Batllòria. Són ingressos a curt, mig i llarg termini donat que
les llicencies d’avui són també l’IBI per demà.
Respecte a les taxes, ha canviat la previsió de la taxa per la recollida
d’escombraries, donat que incorpora el cost de la recollida orgànica. Per
altra banda ha desaparegut la taxa per concessió de llicències d’obertura
d’establiments que és substituïda per les taxes per la intervenció
administrativa en activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en
el terme municipal. Aquest canvi ha estat obligat per l’entrada en vigor de la
Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental i, al treure de la
competència municipal la concessió de llicències a algunes activitats
especialment significatives per la seva importància econòmica, fa que la
previsió d’ingressos per aquest concepte necessàriament hagi de disminuir.
També és preveu que els ingressos pugin significativament en concepte
d’interessos, donat que la situació de la Tresoreria de l’Ajuntament possibilita
la realització d’inversions financeres temporals d’elevada rendibilitat, sense
que aquest fet impedeixi el pagament als creditors o proveïdors en els
terminis aconseguits aquests darrers anys (entre 30 i 60 dies) i poder
negociar la consecució dels màxims descomptes per pagament avançat.
Aquesta major entrada de ingressos corrents que hem anat comentant ens
permet finançar sense problemes l’augment de la despesa corrent. En
destacaria especialment el tema de personal en el que, com ja es va explicar
a la Comissió informativa del passat divendres, hi ha les noves places de
subinspector, caporal i guàrdia a la Policia Local i els responsables de
Recursos Humans i d’Informàtica. També caldrà finançar nous serveis
posats en funcionament l’any 1999, especialment el de la biblioteca
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municipal, i cobrir la dotació a aquelles àrees a les que es vol donar un
impuls significatiu com són les àrees de Participació Ciutadana,
Comunicació, Joventut, Obres i Serveis, etc.

S’ha de tenir en compte també que aquests majors ingressos s’aconseguiran
amb una dinàmica de contenció de la pressió fiscal municipal, donat que els
imposts que han augmentat (IBI, IAE, i vehicles), ho han fet per sota de la
inflació de l’any 1999. I tampoc s’ha d’oblidar que es continuen mantenint les
bonificacions en l’IAE per a les noves empreses (el 50 % durant els tres
primers anys) i una bonificació del 30 % a les plusvàlues que es generin per
herències.
He comentat abans alguns aspectes concrets de la despesa corrent, però el
que cal destacar és l’important esforç inversor que es preveu realitzar durant
l’any 2000 i que és l’embrió del nostre Pla d’actuació per a aquesta
legislatura. En aquest aspecte cal destacar la inversió que es finança amb
recursos ordinaris, ja siguin recursos de l’any 2000 o superàvit de l’any 1999.
En total, una quantitat propera als 190 milions de pessetes que, en definitiva,
suposa que una bona part de la inversió de l’Ajuntament es finança amb
ingressos corrents, és a dir, amb estalvi. Aquest fet permet mantenir a un
nivell molt baix l’endeutament de l’Ajuntament. En aquest sentit, es preveu
sol·licitar un préstec l’any 2000 per un import de 115.200.000 pessetes, si
arriben subvencions que ho recolzin.
Aquest esforç inversor contempla també un aspecte essencial: la redacció
de projectes. A l’annex d’inversions del pressupost s’informa dels projectes
que és pretén encarregar aquest any i així es defineixen els principals
paràmetres de l’actuació municipal dels quatre anys. Destaca el Pla
Estratègic, però també projectes com els nous equipaments esportius, el
centre de formació d’adults, la remodelació de la plaça de la Vila i la
urbanització dels carrers que manquen per urbanitzar: Germana Reyes, Turó
de la Mare de Déu, Mossèn Jacint Verdaguer, etc.
El pressupost d’enguany tampoc s’oblida del tercer món i està previst
destinar-hi el 0,75 %.
Amb aquestes previsions, des de l’equip de govern volem consolidar els
guanys dels darrers anys i sobretot pretenem donar un fort impuls cap una
actuació futura que millori la qualitat de vida dels veïns de Sant Celoni i La
Batllòria, dotant-los d’unes infraestructures dignes i una vida social, cultural i
esportiva rica i participativa.

La veritat és que ens agradaria que us el féssiu vostre i hi votéssiu a favor.
Gràcies. >>
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Després d’aquesta exposició, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la resta dels
grups polítics municipals.
Intervé el Sr. Pascual i diu que, fent una lectura política, creu que és tracta
d’un pressupost incrementalista. Veu que hi ha un augment de les
consignacions del pressupost anterior però no és un augment lineal sinó que
s’incideix en unes àrees molt concretes. Opina que evidentment és un
pressupost que funciona perquè estan les situacions detectades dels serveis
nous que es proposen, de les inversions que es volen executar i dels
resultats del darrer pressupost, que ha acabat amb superàvit.
Deixant de banda les àrees de Joventut i Comunicació, pensa que en la
resta d’àrees els regidors de l’equip de govern actuen a manera de gestors,
sense qüestionar-se els serveis que es donen.
Considera que això és més lamentable aquest any, per ser l’inici d’una nova
legislatura que durarà quatre anys, i perquè sembla que no hi ha la idea
clara d’una planificació quadriennal i del model de poble que es vol.
De la lectura del pressupost, pensa el Sr. Pascual, que se’n deriva un model
de poble que no és el que a ell li m’agradaria. Per exemple, hi detecta, un
creixement continuat de la Policia Local en detriment d’altres àrees com la
de Medi Ambient.
Discrepa de la situació de precarietat laboral existent, amb certes
irregularitats al seu entendre, com ara el fet que l’any passat hi va haver una
despesa de més de 100 milions de pessetes en contractes eventuals.
Pel que fa a les inversions, tampoc comparteix les prioritats de l’equip de
govern. Hi havia inversions que estaven previstes altres anys i que s’han
retirat o posposat i, en canvi, se n’han incorporar altres de noves, però sense
un criteri d’antiguitat.
Per altra part, no considera que el creixement urbanístic de Sant Celoni sigui
sostenible i creu que el preu dels habitatges és massa car, especialment per
als joves. Ni tampoc entén que es tolerin barbaritats com és el pas del TGV
pel nostre municipi, situació en la que el Consell Comarcal ni tan sols
contempla totes les nostres al·legacions.
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Comenta també el Sr. Pascual que sembla que no es busqui cap solució
per les dues entrades a Sant Celoni sota dels ponts de la via, que des de fa
molts anys es troben en un estat penós. El pas soterrani sota la via pel
sector de Les Torres tampoc està previst als pressupostos i no té constància
que s’hi hagi treballat per a aconseguir-lo.
També troba a faltar en el pressupost de l’any 2000 altres temes com el
Consell municipal de seguretat, el Pla estratègic o una Escola bressol per a
Sant Celoni, projectes que haurien de donar sentit a la seva feina com a
regidors.
Finalment, pensa que en aquesta nova legislatura hi ha hagut un canvi cap a
una major democratització, amb la convocatòria de més Plens ordinaris, un
espai a la Casa de la Vila per a l’oposició … També l’estudi dels
pressupostos s’ha fet més obert i participatiu, malgrat que una setmana es
poc temps per a analitzar un document tan important com aquest, del que
dependrà el funcionament de l’Ajuntament la resta de l’any.
Aquestes són les reflexions que planteja el Sr. Pascual, tot demanant que se
li aclareixin aquells dubtes que ha exposat.
A continuació intervé el Sr. Gómez dient que serà molt breu en la seva
intervenció perquè creu que és un pressupost tan anacrònic que no convida
ni a analitzar-lo. De la informació que s'ha donat als grups polítics, és difícil
assabentar-se de res. Això sí, pensa que les despeses són enormes, com
només les pot fer un govern socialista.
L'equip de govern copia els pressupostos d'un any per l'altre i sembla com si
l'Ajuntament de Sant Celoni actués com un banc i hagués d'obtenir uns
beneficis anuals. En la seva opinió, amb el superàvit del pressupost de 1999
es podria, per exemple, evitar d’apujar com a mínim l'impost de vehicles de
tracció mecànica. En canvi, en aquest Ajuntament la tònica és incrementar
cada any els impostos. Per contra, per a festes i celebracions, els diners s'hi
destinen a dojo.
Diu el Sr. Gómez que no vol allargar-se més i conclou la seva intervenció
preguntant quins serveis reals dóna l'Ajuntament al poble i als ciutadans.
Seguidament intervé el Sr. Segarra. Exposa que el seu grup municipal ha
analitzat el pressupost i observa un increment respecte de l'any 1999 d’uns
200 milions de pessetes, el que representa un 12 % d'augment. Els
pressupostos d’una empresa i els d’una administració poden semblar iguals,
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però tenen un diferencial: les empreses han de guanyar diners i els
Ajuntaments estan per a donar serveis al poble. L’equip de govern pot estar
joiós pels milions de superàvit obtinguts el passat exercici... però, per què hi
ha aquest superàvit ? Potser perquè no es van fer bé els pressupostos,
potser perquè és van inflar... No podem dir que s’ingressen 4 milions
d’interessos, quan per altra banda hem de pagar 92 milions d’interessos del
deute públic
El creixement d'habitants de Sant Celoni no ha sigut tant gran com per a
obtenir un increment de 200 milions de pessetes en el pressupost respecte
de l’any passat. Si ens fixem en la liquidació presentada a 31 de desembre
de 1999 i en les previsions per a enguany, observem que només hi ha
increments en allò que d'alguna forma han de pagar els ciutadans, com ara
la retirada de vehicles de la via pública. En canvi, hi ha una caiguda del 600
% en la recaptació de la taxa per a l'obertura d'activitats o d'intervenció
administrativa en activitats i instal·lacions.
Pel que fa als ingressos per la recollida d'escombraries, aquest any es
pressuposta un increment del 15 % dels ingressos respecte l’any passat. En
altres partides, com ara l’ocupació, es va pressupostar l'any passat que es
rebria de la Generalitat 0 pessetes i se’n van obtenir 23 milions. Enguany
se’n preveu ingressar 3’9 milions, per tant un 500 % per sota del que es va
ingressar l’any passat. En els ingressos procedents de la Diputació en
matèria ocupacional passa exactament el mateix: es va pressupostar 0
pessetes l’any 1999 i es va tenir uns ingressos de 29 milions, el que denota
una falta de previsió. Aquest any s’ha pressupostat 7’8 M, que representa un
400 % menys.
A la resta de partides per a ingressos se’ls ha aplicat l'increment del cost de
la vida. Per això, com diu el Sr. Pascual, s’observa un caràcter continuïsta
del pressupost perquè, amb excepció del dipòsit d’aigua, de l'escola de
música i de la remodelació de la plaça de la vila, realment no hi ha previsió
per a grans obres i infrastructures, que justifiquin un increment tant alt del
pressupost.
Una altra qüestió que també ha observat el Sr. Segarra és que hi ha un
apartat per a La Batllòria, cosa que li sobta perquè La Batllòria no deixa de
ser Sant Celoni. Això constitueix un agravi comparatiu perquè, si ens fixem,
tal com està fet el pressupost cada ciutadà haurà de pagar aproximadament
unes 120.000 pessetes i si viu a Sant Celoni rebrà unes 103.000 pessetes i
si és de La Batllòria en rebrà unes 190.000. Comprèn i entén que s'ha de fer
un esforç en arreglar aquells llocs que estiguin més malmesos, però no s'ha
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de pagar un peatge pel fet de tenir La Batllòria. Els batlloriencs han de ser
igual que els ciutadans de Sant Celoni, i uns i altres hauríem de pagar i rebre
el mateix. Ja en anys anteriors es va veient que La Batllòria rep molts més
diners per persona que Sant Celoni i aquest és un fet que s'hauria de mirar
de corregir.
Després d’aquesta exposició, pren la paraula el Sr. Figueras i diu que, com a
últim dels representants dels grups municipals a intervenir, es subscriu a la
majoria de les coses assenyalades pels grups de l'oposició. El Sr. Arenas ha
repassat els paràmetres generals del pressupost, tant pel que fa als
ingressos com a les despeses. En quant als ingressos, veiem que hi ha
algunes previsions que no s'entenen massa bé i espera que se li aclareixin.
Per exemple, en l'impost sobre béns immobles, l'any passat hi havia una
previsió de 331 milions de pessetes, i se’n van recaptar 306 milions, és a dir,
substancialment menys del que s’havia previst. Per a enguany se’n
pressuposten 325 milions. Segurament serà per allò que ha dit el regidor
d’Hisenda de que les llicències d’obres d’avui són les contribucions urbanes
de demà. Però, si no és així, creu que s’està pressupostant una mica per
sobre.
És al revés del que passa amb l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres: l’any 1999 es van pressupostar 50 milions de pessetes per a aquest
concepte i se’n van ingressar 69 milions, i enguany es torna a pressupostar
la mateixa quantitat de l’any passat. Potser hi ha una previsió de disminució
de noves obres, però estem parlant d’una desviació de quasi un 20 % de
l’import d’una partida i una variació tan gran és difícil d’acceptar.
En quan a la taxa d’intervenció administrativa, l’any 1999 es van
pressupostar 10 milions de pessetes i se’n van ingressar 26 milions i aquest
any se’n pressuposten 4 milions. El grup municipal de CiU es va oposar a
l’aprovació de l’Ordenança, proposant que enlloc de les llicències del grup 1
que estaven tancades amb una taxa molt baixa, es deixés un tram tancat per
si hi havia poca actuació municipal i un tram obert per a aquells casos en
que hi ha més intervenció administrativa municipal. Un exemple d’això són
les llicències de Derivados Forestales SA que tanta feina comporten
actualment per als tècnics municipals. Creu el Sr. Figueras que s’està
desaprofitant una possibilitat d’ingressos a l’Ajuntament que, com ja es va dir
en el seu dia, impliquen a un sector econòmic com són les indústries a les
que no els afecta en el mateix grau que pot afectar a un ciutadà.
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Pel que fa a la partida d'ingressos procedent de la Policia Local, l’any 1999
hi havia un pressupost de 5 milions de pessetes, se’n van recaptar 10
milions i aquest any en torna de nou a pressupostar 5 milions. No entén el
Sr. Figueras la causa d’aquestes diferències.
Un cas semblant, diu, passa també en la promoció d’ocupació: l’any passat
estava previst ingressar 0 milions de la Generalitat per aquesta partida i se’n
van ingressar 23 milions i aquest any se’n pressuposten 3,9 milions. El
mateix es pot dir dels diners procedents de la Diputació per a aquest
concepte ocupacional.
Així mateix, ha observat una sèrie de partides que no estaven previstes
inicialment en el pressupost de 1999 i en les que després sí hi han hagut
ingressos. És el cas d'una sèrie d’aportacions econòmiques d’empreses que
no sap el Sr. Figueras a què responen.
Tot això pel que fa al pressupost d’ingressos. En quant al pressupost de
despeses, també s’ha dit per part de la majoria de representants dels grups
polítics que es tracta d’una previsió de despeses continuïsta, llevat d’algunes
àrees a les que sembla que se’ls hi dóna més preponderància.
En matèria de personal, a la Comissió informativa es va parlar de les places
noves que s’inclouen a la plantilla i que en el pressupost es doten
incorrectament, segons s'entén des de CiU, perquè si una plaça està
ocupada interinament durant mig any i la resta de l'any ja s'ha ocupat
definitivament, es pagarà a la persona mig any com a interí i mig any com a
funcionari. El que no es farà serà pagar-li tot l’any com a interí i tot l’any com
a funcionari. Per tant, dotar al 100 % de manera doble cada una de les
noves places entén el Sr. Figueras que no és correcte. Es podria solventar
aquesta qüestió amb unes partides ampliables, i fins i tot sense aquestes
perquè al tractar-se de partides que estan dins el mateix capítol es poden fer
modificacions de crèdit sense massa complicacions.
En definitiva, donant per reproduït el que han dit els seus companys de la
resta de grups polítics, entén el Sr. Figueras que el pressupost de la
Corporació per a l'any 2000 és un pressupost continuïsta i que, tot i felicitar
l’equip de govern perquè l’any 1999 va liquidar el pressupost amb superàvit,
s’ha de tenir en compte que les Administracions no estan per a fer beneficis
econòmics sinó per a dotar de beneficis en forma de serveis als ciutadans
del poble.
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Per tant, el fet que sobressin 145 milions de pessetes com a resultat d’una
bona gestió vol dir que s’ha desaprofitat l’oportunitat de donar més serveis.
Per exemple, amb aquesta quantitat s'hagués pogut estalviar diners als
veïns que han hagut de pagar contribucions especials. Es dirà que això crea
un agravi comparatiu amb els veïns que han pagat contribucions especials
anteriorment, però si una cosa així no la fa un govern progressista com
l’actual, possiblement no es farà mai.
Per tant i en conclusió, des de CiU es fa extensiva aquesta felicitació a tots
els membres de l’equip de govern, però també es vol posar èmfasi que amb
el rodatge i l’experiència que tenen, des de l’oposició se’ls ha de demanar el
màxim perquè es tregui el millor rendiment possible a l’economia municipal.
Donant per finalitzada l’exposició del Sr. Figueras, el Sr. Alcalde diu que a
continuació es mirarà de contestar allò que s’ha dit per part dels grups
municipals, després s’obrirà un segon torn de paraules i es donarà així per
tancat el debat a l’entorn del pressupost d’enguany.
Intervé el Sr. Arenas per respondre les diverses qüestions que han exposat
els portaveus dels grups municipals. Manifesta en primer lloc que s’ha dit en
varies ocasions que es tractava d’un pressupost continuïsta. Això pot ser, en
part, perquè l’equip de govern creu que la línia que es porta és positiva i, per
altra part, perquè al tractar-se del pressupost per a l’any 2000, no es pot
veure tota la feina que es vol fer en la legislatura que s’acaba d’iniciar.
Alguna de les inversions que es poden trobar a faltar estan en el seu pla per
als propers quatre anys.
S’ha comentat també que semblava com si alguns regidors no tinguessin
prou motivació en les seves àrees i actuessin només a manera de gestors.
Segons el Sr. Arenas, els regidors de l’equip de govern intenten treballar en
equip i tenir una mateixa mentalitat i existeix una satisfacció general per la
puja global del pressupost.
Responent al Sr. Segarra, l’increment del pressupost respecte l’ant passat és
del 5’1 %, i està per sota de l’augment del pressupost presentat per la
Generalitat que és del 6 %, pressupost del que es diu que és de contenció.
Per altra part, el superàvit no és un benefici, sinó que és el fruit d’uns
ingressos extres amb els que no es comptava i de la contenció de la
despesa.
Pensa el Sr. Arenas que s’ha de ser realista i no es poden contemplar en el
pressupost aquells ingressos dels que no s’està segur que arribin. Pel que fa
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a les aportacions de les empreses, comentar que fa 3 ò 4 anys des de les
àrees de Promoció Econòmica i Cultura es va iniciar un pla de mecenatge
amb les empreses, l’import del qual al principi de l’any és zero i a mida que
es va treballant i el pla avança es van obtenint uns ingressos.
Pel que fa a la recollida selectiva d’escombraries, ja va quedar clar que és
una taxa per un servei que s’ha de cobrir. Altra qüestió és que no s’estigui
satisfet amb el servei, cosa que no és només aquí sinó que passa arreu.
Però, si el servei s’incrementa, s’ha de cobrir.
En quan a les subvencions, s’hauran de veure els plans del PUOSC de la
Generalitat i Xarxa Barcelona de la Diputació que són també projectes a
quatre anys vista.

S’ha dit per part d’alguns grups que l’Ajuntament no és un banc que té per
objectiu el fer beneficis. S’ha d’entendre, diu el Sr. Arenas, que el superàvit
no és un benefici, sinó el resultat d’uns ingressos extres i d’un esforç de
contenció, i que aquest superàvit servirà per a inversions, serveis,
equipaments …
Per últim, en el tema de La Batllòria la persona més adequada per parlar-ne
és el propi regidor Sr. Pujol. Però entén que no se’n pot parlar en els termes
de percentatges i aritmètica en què s’ha fet, i que tots els ciutadans tenen
dret a un mínim de serveis.
A continuació el Sr. Alcalde diu que, com ja ha comentat el Sr. Pascual, va
ser interessant la reunió de la Comissió informativa en que es van tractar
temes més tècnics del pressupost, sense entrar en profunditat en qüestions
més polítiques. Pensa que és feina dels diferents grups polítics haver dedicat
un temps per mirar-se a fons el pressupost que avui es porta a debat.
Respon al Sr. Pascual que és un pressupost de contenció, encara que pugui
semblar de manteniment, però creu que els serveis que està mantenint
l’Ajuntament hi són perquè es consideren essencials i sovint no prou
subvencionats. L’equip de govern no es qüestiona la seva existència i, més
que un fre, el que hi ha és un manteniment d’aquests serveis. Cada grup
polític pot plantejar-se si creu que hi ha algun servei que s’hauria d’eliminar:
serveis com el programa d’atenció a la dóna o el programa de garantia
social, el pla de transició al treball, l’escola d’adults, diversos serveis de
benestar social o de joventut…
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Demana el Sr. Alcalde que, si algú qüestiona algun d’aquestes projectes,
que ho manifesti i s’estudiarà. L’equip de govern considera que són serveis
necessaris i fa un esforç per a suportar el cost que representen. Tal és el cas
de la biblioteca que, des de la seva entrada en funcionament, implica per a
l’Ajuntament una despesa de manteniment i de personal que abans no
existia, però que es creu que aquest és un servei fonamental que s’ha de
donar a la població.

Com ha dit el Sr. Arenas aquest pressupost pretén ser l’embrió del que
l’equip de govern vol fer durant l’actual legislatura. És un moment molt
interessant i il·lusionant perquè, diu el Sr. Alcalde, es creu en un creixement
sostenible de Sant Celoni. Sempre hi ha coses que no depenen només de
l’Ajuntament, sinó també d’altres administracions i organismes (subvencions,
convenis…). En aquest cas es comença a engegar l’embrió dels quatre anys
següents i per això farà falta algun tipus d’estudi o de pla que reafirmi allò
que es vol tirar endavant.
En el tema de l’habitatge, ja s’ha fet una promoció de 30 habitatges per a
famílies amb pocs recursos econòmics i en aquest quadrienni també es
pretén posar terrenys a l’abast per a aquest tipus de promocions socials.
Responent algunes de les afirmacions dels portaveus de CiU i ERC, explica
el Sr. Alcalde que en un pressupost d’una administració pública no s’hi
poden incloure en els ingressos quantitats suposades. S’hi han de posar
quantitats que siguin fermes en el moment de fer el pressupost, ja sigui via
conveni o subvencions. Així, la partida per a la promoció d’ocupació es va
pressupostar l’any passat amb un import zero perquè quest tipus
d’aportacions s’han de demanar els mesos de maig o juny i abans no se sap
si se’ns atorgaran i, ni tan sols, si es convocaran. A més són uns ingressos
que es gasten perquè van destinats a salaris.
Per tot això, a l’hora de les previsions val més pecar per menys i ser
prudents que no pas per excés i tenir un pressupost inflat, cosa que podria
ser perillosa.
En quant a ingressos per IBI, l’any 1999 no s’han produït pràcticament altes
per part del Centre de Gestió Cadastral. Quan es produeixin aquestes noves
altes d’habitatges es farà un salt en el pressupost d’ingressos.
Per altra part, en resposta a allò assenyalat pel Sr. Figueras, si es fan
controls a les empreses dels seus productes contaminants, se’ls cobra una
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taxa independent de la taxa d’intervenció administrativa en activitats i
instal·lacions.
Si hi ha hagut superàvit és perquè s’ha vetllat per part de totes les àrees per
a aconseguir subvencions i perquè s’ha controlat molt la despesa. Com s’ha
dit, el superàvit serveix íntegrament per a inversions i no per a despeses
ordinàries, i aquest any estan previstes moltes inversions.
El representant d’ERC ha dit que en aquest pressupost hi havia un increment
del 12 % respecte el de l’any passat. Però això és discutible i és de mal
comparar perquè hi ha inversions pel mig. Per poder comparar s’ha de mirar
el pressupost ordinari, deixant de banda les inversions.
Diu també el Sr. Alcalde que el representant del PP ha parlat d’un
pressupost anacrònic. Però, cal recordar que en les eleccions municipals de
juny de 1999 la gent va valorar la gestió feta i de ben segur que van mirar el
programa que oferia cada parit i van votar en conseqüència.
Ha dit també el Sr. Gómez que el document del pressupost no s’entenia,
quan a la Comissió informativa se’n va parlar extensament i quan ell ja té
uns anys d’experiència com a regidor, igual que el Sr. Pascual. A més, els
regidors de l’equip de govern estaven a disposició de la resta dels grups per
a aclarir qualsevol dubte. Potser hi ha hagut, pensa el Sr. Alcalde, una falta
de treball i de dedicació en voler entendre el pressupost, però no es pot
parlar d’anacronisme o de continuïsme quan no s’hi ha dedicat un temps
d’estudi. També voldria fer-li l’aclariment de que els impostos han pujat per
sota de l’IPC, el que fa reduir la pressió fiscal sobre el ciutadà.
Per altra part, a La Batllòria se l’ha tractat com un municipi dins el municipi
de Sant Celoni. Creu l’equip de govern que la fórmula que utilitzada aquests
darrers anys és bona: La Batllòria té un pressupost d’ingressos i de
despeses i se n’ha fet un paquet descentralitzat que es controla des de la
regidoria de La Batllòria. Els números són de mal comparar: alguns anys s’hi
ha fet molt poca inversió i altres anys, per coincidència, la inversió ha
crescut. Actualment la inversió és gran: s’està rehabilitant l’edifici de la Unió
Batllorienca, s’ha comprat la casa de Can Bruguera, s’està fent la
urbanització del sector de La Plana i l’arranjament de carrers, però també hi
ha hagut anys en què només s’hi ha fet un manteniment. Per la seva història,
La Batllòria té uns trets característics i s’ha intentat dotar els seus ciutadans
de tots els serveis.

13
En aquest punt, intervé el Sr. Pujol per fer unes puntualitzacions. En el
tema de la renda per càpita, no es poden fer comparacions entre els
ciutadans de La Batllòria i de Sant Celoni. És evident que hi ha una sèrie de
serveis en els que, quants menys habitants té una població, més cars
resulten. Però, és que ERC voldria que La Batllòria perdés serveis ? Entén el
Sr. Pujol que no perquè això no es diria amb el caràcter nacionalista
d’aquest partit.
Quan es parla de La Batllòria a vegades només s’entén el nucli del poble,
quan també inclou una part de la urbanització del Royal Park, que només en
quilòmetres de carrers en té més del doble que el poble de La Batllòria.
A La Batllòria existeixen una sèrie d’equipaments que el regidor Sr. Pujol
defineix com a més “casolans”: una biblioteca senzilla, un centre
d’assistència sanitària, un camp de futbol que s’ha de mantenir, una neteja
viària, la recollida d’escombraries, activitats culturals, una colla gegantera…
Malgrat això, hi ha però una manca de serveis
Explica el Sr. Pujol que ell sol ha de fer una mica de tot, amb els pocs
mitjans i potencial de què disposa, i ha d’actuar a manera de transmissor de
les necessitats del poble a l’Ajuntament de Sant Celoni. Tant de bo que des
de la seva regidoria es poguessin gestionar moltes més coses.
Aquest any hi ha hagut un increment del pressupost, i en canvi la partida per
a La Batllòria s’ha retallat en un 13 %. Ell ho accepta i diu que haurà de
buscar altres fórmules, com ara mecenatges, per a cobrir les necessitats de
la població. Políticament, però, el pressupost d’enguany és molt realista. Hi
ha una sèrie d’obres en execució que s’han d’acabar i uns equipaments que
estan adjudicats. Altres qüestions en què voldria haver avançat s’han deixat
per a altres anys.
A La Plana ja es porten atorgades llicències d’obres per a nou habitatges i
això seran uns ingressos per al municipi. Abans de recollir primer s’ha
sembrar i ja era hora, en opinió del Sr. Pujol, que es comencés a sembrar a
La Batllòria. Estaven acostumats que Sant Celoni els donava les engrunes.
Per exemple, els bancs per seure que anaven a La Batllòria eren de segona
mà, perquè eren els que es treien d’alguna plaça de Sant Celoni. Ara això no
és així, els batlloriencs són ciutadans de primera com els de la resta del
municipi.
Seguidament, el Sr. Alcalde obre un segon torn de paraules, amb el mateix
ordre en què els grups municipals han intervingut al principi.
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Intervé el Sr. Pascual i vol deixar clar que no ha dit que aquest sigui un
lamentable inici de legislatura, sinó que lamenta que en aquest inici no
s’exposin unes previsions quadriennals. Creu que els grups de l’oposició
tenen dret a conèixer les previsions i els objectius de l’equip de govern per a
millorar la qualitat de vida del poble en aquest inici de legislatura.
Per altra part, té la impressió de que calia un estudi de llocs de treball i un
planejament clar i no tan compartimentat de la política de personal que es
vol dur a terme. Això fa que no s’entengui el perquè de la creació de certes
places de llocs de treball i el perquè de la no creació d’altres places. Pensa
que des de l’entrada del govern d’esquerres a l’Ajuntament s’ha fet una bona
gestió municipal, però troba a faltar una planificació clara i consensuada dels
objectius que es vol aconseguir per a Sant Celoni i aquest seria un bon
moment per a fer-ho.
Intervé el Sr. Gómez i diu que el Sr. Alcalde pot dir que ell no s’ha mirat els
pressupostos ni se’ls ha estudiat, però que ell té la consciència tranquil·la.
Potser no ha entès prou bé el pressupost perquè necessita una lupa per
llegir les fulles, perquè la documentació que s’ha donat té una lletra molt
reduïda. Creu que la presentació dels documents deixa molt que desitjar i la
qualifica com “d’estar per casa”. No vol fer cap altre més comentari.
A continuació, el Sr. Segarra diu que: s’ha parlat que en els pressupostos
d’ingressos no es pot posar allò que no se sap segur. Possiblement en els
Ajuntaments les coses funcionen així, però aleshores és difícil reflectir els
objectius i preveure les partides. Li estranya que no es puguin pressupostar
certes partides quan els pressupostos de l’Ajuntament de Sant Celoni es
presenten al març o a l’abril. Si a aquestes alçades de l’any no se sap el que
es podrà fer, malament anem.
En quant a la taxa d’escombraries, està d’acord en que s’hagi de pagar el
servei que es presta. Però si existeix un superàvit com l’actual, abans de
repercutir en el ciutadà una pujada tan forta de la taxa, es podia haver
utilitzat part del superàvit en assumir aquesta pujada. Són maneres de
gestionar i lògicament sempre és interessant anar reduint els impostos
directes.
Responent al Sr. Pujol, diu que en el pressupost de La Batllòria s’inclou la
urbanització de carrers i l’enllumenat públic, quan això no s’hauria de
carregar a la regidoria de La Batllòria sinó a altres àrees.

15

Intervé el Sr. Figueras i diu que potser la qüestió de fons és la que s’ha
apuntat des de l’inici: la manca d’una planificació quadriennal que seria un
bon moment per haver-se fet. Si, com diu l’equip de govern, ja la té feta,
potser l’hagués hagut de presentar a la resta dels grups. Seria bo conèixer-la
i poder opinar amb una mica més de coneixement de causa. Per la resta
d’arguments, dóna per reproduït el que ha dit anteriorment.
Diu el Sr. Arenas que des de finals de l’any passat, i compaginant-ho amb la
feina de gestió del dia a dia, l’equip de govern està treballant en el pla
d’actuació basat en el programa electoral i lligat amb el pla estratègic.
Aquest procés s’ha de posar en comú amb la resta de regidors, juntament
amb tècnics i personal de l’Ajuntament. És una feina en la que s’està en
procés i que no ha acabat.
Per altra part aclareix al Sr. Segarra que el superàvit no pot anar destinat a
cobrir una taxa perquè la llei no ho permet. Per això es destina al tema
d’inversions.
El Sr. Capote també vol fer unes puntualitzacions al que ha dit el Sr. Pascual
respecte del catàleg de valoracions dels llocs de treball. Com ja va explicar
en un Ple recent, després de les eleccions sindicals a l’Ajuntament i de les
eleccions municipals, s’han reprès les negociacions amb el nou comitè de
personal. Així, s’ha acordat per ambdues parts donar tres mesos per
incorporar les fitxes dels nous llocs de treball i tres mesos més per a atendre
les impugnacions i el dia 30 de juny d’enguany el document fet i entregat.
Quan es tingui la valoració definitiva dels llocs de treball s’exposarà a la
resta de grups municipals. Cal recordar que aquest treball havia quedat
sobre la taula per una mala entesa i discrepàncies entre l’equip de govern i
l’anterior comitè de personal.
Pel que fa a la depesa de 100 milions de pessetes en personal eventual,
explica el Sr. Capote que és una quantitat certa, però que no hi ha cap
fórmula màgica. Per a informació de tothom, si s’agafa el conveni laboral
pactat entre l’Ajuntament i el comitè, es diu que no es fan contractes
“basura”, fet que seria discutible en el Ple perquè es podria dir perquè no
s’agafen ETT, gent en pràctiques, que abaratirien les despeses de personal.
Malgrat això, des de l’equip de govern es defensa la postura política que es
segueix, abans que altres criteris estríctament econòmics.
En el tema de la Policia Local, continua el Sr. Capote, la partida d’ingressos
per multes no deixa de ser una simple previsió perquè és impossible
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conèixer els diners que es podran recaptar per aquest concepte. Potser
es sobrepassa la quantitat pressupostada i no per això es deixaran de posar
multes o potser a finals d’any es veu que no s’arribarà a allò que s’ha
pressupostat i no per això se’n posaran més de multes.

Finalment, l’explicació donada pel regidor del PP de que les lletres del
pressupost són massa petites és un argument polític de tant pes, que no sap
el Sr. Capote que contestar-li.
Intervé de nou el Sr. Alcalde i, en allò dit pel Sr. Segarra, insisteix que amb el
superàvit no es pot cobrir una taxa per un servei, com ara la taxa per a la
recollida d’escombraries, perquè la llei així ho estableix.
Pel que fa a la taxa de la intervenció de l’administració en activitats i
instal·lacions, de que parlava el Sr. Figueras, cal recordar que és producte
de la nova Llei de la Generalitat d’intervenció integral de l’administració
ambiental treu potestats als Ajuntaments i redueix la tasca municipal. Per
això, posar una taxa més cara comportaria que si algú la impugnés davant
els tribunals s’haurien de tornar els diners amb interessos, cosa que ja havia
passat anys enrera amb l’antiga taxa de motors.
Entén el Sr. Alcalde que la taxa es podia cobrar quan la feina en la tramitació
de les activitats era de l’Ajuntament. La recaptació de l’any 1999 per aquesta
taxa, que abans en dèiem d’obertura d’establiments, va ser molt important
perquè va ser l’any en que es va acabar de regularitzar la majoria de les
grans empreses.
S’ha dit també per part d’algun portaveu que aquest any la comunicació del
pressupost als grups polítics ha anat més bé que altres anys. El pressupost
de l’any 1999 es va aprovar sense cap vot en contra, fins i tot el PP va votar
a favor manifestant que hi veia una gestió municipal acurada. Aquesta gestió
rigorosa en la vessant econòmica fa possible destinar ingressos ordinaris i
superàvit a temes d’inversions. Es manté l’increment d’impostos per sota de
l’IPC i això només es pot fer amb un control de la despesa.
Dos grans trets que han marcat la gestió d’aquest Ajuntament són un procés
de sanejament engegat l’any 1989 i que va concloure l’any 1995, donant de
baixa més de 250 milions en paper que contava com si es pogués cobrar i
no era així, i que era una lacra que s’arrossegava d’altres Ajuntaments. I
també el dinamisme que hi ha a partir de la revisió del Pla General de l’any
1997 que ha fet possible que des de l’àrea d’Urbanisme es donés una

empenta a l’urbanisme de Sant Celoni, fet que ha representat un pas
endavant i del que ara s’estan recollint els fruits.
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Finalment el Sr. Alcalde diu que cadascú voti el que li sembli oportú, però
considera que és un pressupost que pot ser acceptat per més d’un grup dels
presents. Des de l’equip de govern s’intenta mantenir una postura oberta i
després del dia d’avui estan a disposició de tots els grups i esperen la
participació de tothom qui ho vulgui.
Comenta el Sr. Alcalde una darrera cosa: estem a finals del mes de març de
2000 i les subvencions per als propers quatre anys tot just s’han començat a
apuntar. El PUOSC de la Generalitat que s’havia d’haver aprovat el mes
d’octubre de l’any passat s’ha publicat ara al DOGC i no se sabrà fins a final
d’aquest any. Per tant s’haurà perdut quasi un any i mig d’aquest mandat
sense saber si alguna de les coses que es volen materialitzar es podran fer
possible o no, és el cas per exemple, del pavelló d’esports i la piscina
coberta, que requereixen ajut d’altres administracions.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació del pressupost de la Corporació per a
l’any 2000, així com el de l'Organisme Autònom Rectoria Vella i les seves
bases d'execució.
Atès que el mateix s'ha elaborat conforme les directrius establertes a la Llei
39/1988, de 28 de desembre, i altra legislació aplicable.
A proposta de la Comissió informativa d'Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per deu vots favorables de les senyores Martí i Gener i
dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa i Casado,
amb el vot en contra del senyor Gómez i amb les sis abstencions dels
senyors Ruiz, Figueras, Giol, Alsina, Segarra i Pascual, el Ple municipal
acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte del pressupost general per a l'exercici
de 2000, integrat pel pressupost de l'entitat i el pressupost de l'Organisme
Autònom Rectoria Vella, les seves bases d'execució i la plantilla orgànica i
quadre de llocs de treball d'aquesta Corporació, que amb la seva aprovació
resten elevats a pressupost, conforme han estat redactats i que resumits donen
el següent resultat:

18
AJUNTAMENT DE SANT CELONI

PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
I
II
III
IV
VI
IX

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers

551.624.804
485.201.444
23.725.000
66.252.730
404.863.000
68.500.000

TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU
1.600.166.978
=====================================================
PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
I
II
III
IV
V
VII
IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Passius financers

595.356.378
50.000.000
310.045.000
370.156.600
27.409.000
132.000.000
115.200.000

TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU
1.600.166.978
=====================================================

ORGANISME AUTÒNOM RECTORIA VELLA

PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
I Despeses de personal
II Despeses en béns corrents i serveis
VI Inversions reals

25.000
6.085.000
600.000
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TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU
6.710.000
=====================================================
PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
IV Transferències corrents

6.710.000

TOTAL DEL PRESSUPOST PREVENTIU
6.710.000
=====================================================
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL
GENERAL (ART. 147, 1, C) LLEI 39/1988)
PRESSUPOST ECONÒMIC D'INGRESSOS
RESUM PER CAPÍTOLS
Capítols Denominació
Pessetes
---------------------------------------------------------------------------------------------I
II
III
IV
V
VII
IX

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital
Passius financers

595.356.378
50.000.000
310.045.000
370.156.600
27.409.000
132.000.000
115.200.000

TOTAL PRESSUPOST PREVENTIU
1.600.166.978
=====================================================
PRESSUPOST ECONÒMIC DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS
Capítols Denominació
Pessetes
---------------------------------------------------------------------------------------------I
Despeses de personal
551.649.804
II
Béns corrents i serveis
491.286.444

III
IV
VI
IX

Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius financers
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23.725.000
59.542.730
405.463.000
68.500.000

TOTAL PRESSUPOST PREVENTIU
1.600.166.978
=====================================================

PLANTILLA ORGÀNICA I QUADRE DE LLOCS DE TREBALL
DE L'AJUNTAMENT
PLACES OCUPADES PER FUNCIONARIS DE CARRERA
a) Funcionaris de carrera amb habilitació nacional
Cos nacional
1. Secretari
2. Interventor
3. Dipositari

A 28 José Luis González Leal
A 28 vacant
A 28 vacant

b) Funcionaris de carrera sense habilitació nacional
Escala d’administració general
Sub-escala B) Administratius
4. Administratiu
5. Administratiu
6. Administratiu

C 16 vacant
C 16 Maria Àngels Garcia
C 16 Roser Renau

Sub-escala C) Auxiliars
7. Auxiliar adm.
8. Auxiliar adm.
9. Auxiliar adm.
10. Auxiliar adm.
11. Auxiliar adm.
12. Auxiliar adm.

D 12 Margaret Ripoll
D 12 Marta Prat
D 12 Josepa Caballé
D 12 vacant
D 12 Marta Rubio
D 12 Mercè Mesa

13. Auxiliar adm.
14. Auxiliar adm.
15. Auxiliar adm.
16. Auxiliar adm.

D 12 Anna Puig
D 12 Rosa Maria Roma
D 12 Maria José Navarro
D 12 Mercè Riera

Sub-escala D) Subalterns
17. Conserge ajuntament D 12 Francisco Molina
Escala d’administració especial
Sub-escala A) Tècnics
a) Tècnics superiors
18. Advocat S. Tècnics
A 26 Pilar Puig
19. Economista
A 26 Joan Muntal
20. Enginyer (50 %)
A 26 Vacant
21. Tècnic superior RRHH A 26 Vacant
b) Tècnics mitjans
22. Tècnic grau mitjà
23. Tècnic grau mitjà
24. Aparellador
25. Assistenta social
26. Assistenta social

B 20 Carme Puchol
B 20 Roser Puig
B 20 Jacint Sibina
B 20 Dolors Horta
B 20 Eva Ribot

c) Tècnics auxiliars
27. Delineant
28. Entrenador

C 16 Lluís Archs
C 16 César Gómez

Sub-escala B) Serveis especials
Classe a) Policia local
29. Sots Inspector
30. Sergent
31. Sergent
32. Caporal
33. Caporal

C 18 vacant
C 18 Manuel Morales
C 18 Francesc Xavier Fernández
D 16 Primitivo Giménez
D 16 Santiago Fradera
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34. Caporal
35. Caporal
36. Policia
37. Policia
38. Policia
39. Policia
40. Policia
41. Policia
42. Policia
43. Policia
44. Policia
45. Policia
46. Policia
47. Policia
48. Policia
49. Policia
50. Policia
51. Policia
52. Policia
53. Policia
54. Policia
55. Policia

D 16 Sergi Boronat
D 16 Vacant
D 12 Cristóbal Fernández
D 12 Josep Francesc Guasch
D 12 Sebastià Marmolejo
D 12 Jordi Capote
D 12 Daniel Cuadrado
D 12 Antonio Forés
D 12 Narcís Acedo
D 12 Jordi López
D 12 Ferran Romero
D 12 Carlos Maestro
D 12 Glòria Massagué
D 12 José Luis Roca
D 12 José Javier Morón
D 12 Esteban Santana
D 12 vacant - Navarro - interí
D 12 vacant - Coto - interí
D 12 vacant - Bornes - interí
D 12 vacant - Garcia - interí
D 12 vacant - Grimas - interí
D 12 vacant

Classe b) Personal d’oficis
56. Jardiner
57. Paleta

D 12 Enric Perich
D 12 Francisco Ramírez

TOTAL: 57 llocs de treball reservats a funcionaris de carrera
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIX
1. Joan Pujals
2. Joan Urrútia
3. Andreu Gómez
4. Vacant
5. Albert Galín
6. Sandra March
7. Albert Ardèvol
8. Vicenç Argemí
9. Joan Homs

B 20 Tècnic grau mitjà
D 12 Oficial 1ª electricista
D 12 Auxiliar administratiu
E 10 Vigilant zona blava
C 16 Administratiu
D 12 Auxiliar administratiu
E 10 Agutzil
E 10 Peó jardiner
E 10 Peó obres
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10. Joan Muntaner
E 10 Peó ajudant lampista
11. Antoni Tortosa
E 10 Peó esports
12. Argimiro Ferrero
E 10 Peó esports
13. Fulgencio Peña
E 10 Peó esports
14. José Luís Parada
E 10 Peó esports
15. José Luís García
E 10 Peó esports
16. Rafael Coto
D 12 Oficial 1ª paleta
17. Esther Vives
C 16 Responsable Punt Informació
18. Rosa Martínez
E 12 Treballadora familiar
19. Conxita Molist
E 12 Treballadora familiar
20. Carmen Perea
E 12 Treballadora familiar
21. M.Antònia Vilarrodona B 20 Mestre Escola d’adults
22. Francisca Garcia
B 20 Mestre Escola d’adults
23. Ana Maria Navarrete B 20 Mestre Escola d’adults
24. Pablo Jiménez
E 12 Oficial 2ª escoles
25. Vacant
B 20 Educador social
26. Quim Colominas
A 26 Tècnic superior
27. Esther Prat
B 20 Tècnic mig
28. Josep M. Abril
B 20 Tècnic mig
29. Marta Miralles
B 20 Tècnic mig
30. Lluís Garcia
B 20 Tècnic mig
31 Vacant
C 16 Auxiliar Biblioteca
32. Vacant
C 16 Auxiliar Biblioteca
33. Vacant
C 16 Auxiliar Biblioteca
34. Vacant
A 26 Tècnic Superior informàtica
35. Vacant
E 10 Peó Cultura
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TOTAL: 35 llocs de treball reservats a personal laboral
Segon.- Que el pressupost inicialment aprovat i la plantilla orgànica s'exposin al
públic durant quinze dies, termini durant el qual qualsevol habitant del terme o
persona interessada podrà presentar contra aquests acords i davant el Ple les
reclamacions i suggeriments que estimi convenients. En el supòsit que no sigui
presentada cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu
sense necessitat d'adopció d'un nou acord.
II.- APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
3/2000 DEL PRESSUPOST DE L'ANY 1999 PRORROGAT PER AL 2000.
Es procedeix per part del Sr. Secretari a donar lectura a la proposta.
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A continuació el Sr. Alcalde explica que, com es va comentar a la
Comissió informativa, aquesta modificació de crèdit fa possible que el
superàvit i el romanent de Tresoreria passin a finançar una sèrie d’inversions
que considerem importants, possibilitant la seva execució durant l’any 2000.
Pregunta el Sr. Pascual si tot això forma part de les inversions de l’any 2000
i respon el Sr. Alcalde que sí.
Per coherència amb la postura seguida en altres modificacions de crèdit
portades a aprovació, diu el Sr. Pascual que s’abstindrà en la votació.
Després d’aquestes intervencions i,
Vist l'expedient instruït per a l'aprovació d'una modificació de crèdit dins el
pressupost prorrogat per a 2000 per un import de 144.021.530 pessetes amb
càrrec al romanent líquid de Tresoreria.
Vistos els informes que obren a l'expedient.
Atès que l’Alcaldia, per resolució de data 7 de febrer, va aprovar la liquidació
del pressupost de l'Ajuntament.
Atès que la despesa proposada està prevista al Pla d'Inversions que
s’adjuntarà al pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2000, amb finançament
mitjançant el romanent líquid de Tresoreria.
Atès que la tramitació de l'expedient està ajustada als preceptes legals vigents.
A proposta de la Comissió informativa d'Hisenda, Promoció Econòmica i
Recursos Humans, per deu vots favorables de les senyores Martí i Gener i
dels senyors Castaño, Arenas, Capote, Vega, Garcia, Pujol, Checa i Casado
i amb les set abstencions dels senyors Ruiz, Figueras, Giol, Alsina, Segarra,
Pascual i Gómez, el Ple municipal acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit mitjançant
concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 3/2000, al
següent tenor:
Crèdit extraordinari:
01.511.601.81 Carrer Sant Pere
01.511.611.04 Millora entrada carrer Doctor Trueta

4.000.000’- ptes.
5.100.000’- ptes.
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01.511.601.82 Carrer Major
7.000.000’- ptes.
01.511.611.03 Remodelació carrers i voreres
10.000.000’- ptes.
01.511.601.83 Carrer Marinada
1.800.000’- ptes.
01.511.601.13 Carrers E. Domènech, Josep M. Sert i altres 2.500.000’- ptes.
02.511.601.74 Carrer Breda
3.500.000’- ptes.
02.516.601.04 Sector La Plana de La Batllòria
10.958.465’- ptes.
01.511.611.05 Capa en calent carrers
10.000.000’- ptes.
01.451.622.64 Projecte remodelació vestidors Ateneu
1.500.000’- ptes.
01.441.632.40 Pla Director clavegueram (una anualitat)
1.630.000’- ptes.
01.452.622.62 Projecte millores camp d’esports
1.000.000’- ptes.
01.516.601.84 Projecte urbanització UASU-18 Turó
4.200.000’- ptes.
01.456.622.15 Projecte ampliació Safareig (dir. obra)
1.400.000’- ptes.
01.511.601.54 Projecte remodelació Plaça Vila (dir. obra) 1.100.000’- ptes.
01.511.601.00 Direccions d’obres urbanització carrers
6.000.000’- ptes.
01.121.640.01 Pla Estratègic (50% any 2000)
5.000.000’- ptes.
01.452.622.55 Pista Skate Board
4.500.000’- ptes.
01.433.632.06 Millores cementiri
1.800.000’- ptes.
01.422.632.25 Millores Escola Pallerola
4.200.000’- ptes.
01.456.622.25 Sax Sala, obra sostre i aïllament
5.000.000’- ptes.
01.432.622.25 Tancament exterior edifici C/ Consolat Mar 5.500.000’- ptes.
01.452.622.12 Parquet Pavelló
1.600.000’- ptes.
01.511.601.85 Carril bici
4.000.000’- ptes.
01.121.623
Rellotgers-fitxers
3.500.000’- ptes.
01.432.623
Fotocopiadora Serveis Tècnics
1.300.000’- ptes.
01.433.624
Vehicles servei lampisteria
3.000.000’- ptes.
01.222.624
Vehicle Policia Local
5.200.000’- ptes.
TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI:

116.288.465’- ptes.

Suplement de crèdit:
01.516.601.15 Sector Residencial Esports
01.511.601.12 Plaça de l’Església
01.511.601.57 2ª fase Plaça Illes Belles
01.511.601.02 Millores enllumenat carrers

10.233.065’- ptes.
1.200.000’- ptes.
12.500.000’- ptes.
3.800.000’- ptes.

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT:

27.733.065’- ptes.

L’import anterior resta finançat de la següent forma:
Partida 870.00 Romanent de Tresoreria per a finançar crèdits extraordinaris:
116.288.465’- ptes.
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Partida 870.01 Romanent de Tresoreria per finançar suplements de crèdit:
27.733.065’- ptes.
Segon.- Aprovar que la part del romanent de Tresoreria afectat a despeses
amb finançament finalista, per import de 40.445.546 pessetes, procedent de la
liquidació del pressupost de l’exercici de 1999 resti afectat de la forma següent:
01.511.601.12 Plaça de l’Església
1.200.000’- ptes.
01.511.601.57 2ª fase Plaça Illes Belles
11.545.546’- ptes.
01.511.601.02 Millores enllumenat carrers
3.800.000’- ptes.
01.511.601.81 Carrer Sant Pere
4.000.000’- ptes.
01.511.611.04 Millora entrada carrer Doctor Trueta
5.100.000’- ptes.
01.511.601.82 Carrer Major
7.000.000’- ptes.
01.511.601.83 Carrer Marinada
1.800.000’- ptes.
01.511.601.13 Carrers E. Domènech, Josep M. Sert i altres 2.500.000’- ptes.
02.511.601.74 Carrer Breda
3.500.000’- ptes.
La resta del romanent de Tresoreria per import de 103.575.984 pessetes
procedeix del romanent de Tresoreria lliure resultant de la liquidació del
pressupost de l’exercici de 1999.
Tercer.- Exposar al públic l'expedient de la seva raó durant quinze dies hàbils a
partir del següent al de la publicació de l'oportú anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, conforme determinen els articles 158.2 i 150 de la Llei 39/1988 de 28
de desembre. En cas que durant el referit període no es presenti cap
reclamació l'acord inicial es considerarà definitivament aprovat.
I en no haver-hi més assumptes a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió a les
23:50 hores i s'estén la present acta de la que jo, el secretari, en dono fe.
L’alcalde

El secretari

